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CAROS AMIGOS E AMIGAS,
Depois de intensa programação
e grande entusiasmo com a
abertura da Sala Minas Gerais, a
Filarmônica concentra em quatro
apresentações suas atividades de
abril, mês de muitos feriados.
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Continuamos com a série Fora de
Série, que tem como foco a música
de Beethoven. Estreada nesta
temporada, a série é realizada aos
sábados. Desta vez recebemos a visita
da pianista brasileira Sonia Rubinsky,
interpretando o Concerto nº 2 do
compositor. A Filarmônica prosseguirá
com a exploração das sinfonias de
Beethoven e executará sua jovial e
energética Sinfonia nº 2. O programa
tem, ainda, uma de suas obras mais
complexas e desafiadoras, A Grande
Fuga, escrita originalmente para
quarteto de cordas, mas apresentada
aqui com toda a nossa seção.

pianos recentemente adquiridos
pela Filarmônica, escolhidos por ela
mesma em Hamburgo, Alemanha.
No mesmo programa, a Filarmônica
explora uma das sinfonias mais
emblemáticas do século XX, a Quinta
de Shostakovich, obra fundamental
desse grande compositor russo.
Em seus quatro intensos movimentos,
a Sinfonia expressa a busca de uma
voz de liberdade diante da pressão
exercida por Stalin e os dogmas
sufocantes do regime comunista
soviético. Poucas obras musicais do
século passado conseguiram traduzir
a força da mente e do espírito criativo
diante de descabidas pressões políticas.
Encerramos o mês com os
Concertos para a Juventude, desta
vez destacando a obra de Mozart,
um dos maiores e mais prolixos
gênios da história da música.

Nas séries Presto e Veloce, Lilya
Zilberstein retorna a Belo Horizonte
para apresentar o Concerto nº 1 de
Brahms. A pianista já esteve conosco
em várias oportunidades, sempre
muito bem recebida e admirada pela

Assim, com renovada energia e
propósito, continuamos a dividir
com vocês o importante papel
que a Orquestra tem na formação
cultural da nossa sociedade.

sua musicalidade. Uma curiosidade
é que ela estará tocando em um dos

Agradecemos a presença e desejamos
a todos um excelente concerto.

FABIO MECHETTI
Diretor Artístico e Regente Titular
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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: AN DRÉ FOSSAT1

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, sendo

FABIO
MECHETTI

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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FABIO MECHETTI
regente
LILYA ZILBERSTEIN
piano

PRESTO
Quinta

16/04
VELOCE
Sexta

17/04
PROGRAMA

Johannes BRAHMS
Concerto para piano nº 1 em ré menor, op. 15
LILYA
ZILBERSTEIN
piano

• Maestoso
• Adagio
• Rondo: Allegro non troppo
– I N T E RVA L O –

Dmitri SHOSTAKOVICH
Sinfonia nº 5 em ré menor, op. 47
• Moderato
• Allegretto
• Largo
• Allegro non troppo

ALLEGRO E VIVACE

11

Destinatária do primeiro prêmio no
Concurso Internacional de Piano
Busoni de 1987, Lilya Zilberstein
figura desde então como uma das
melhores pianistas do mundo.

FOTO : SUSANNE DIESNER
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LILYA
ZILBERSTEIN

Leipzig Gewandhaus, sinfônicas
de Londres, Viena e Düsseldorf,
Orquestra Staatstheater Saarbrücken,
Orquestra Mediterrânea de Palermo,
Sinfônica de Miscolz na Hungria,
Sinfônica da NHK em Tóquio,
Sinfônica Nacional, Filarmónica de
la UNAM e Sinfônica de Mineria
no México, Filarmônica de Minas
Gerais no Brasil, RAI Symphony na
Itália, Royal Philharmonic, Orquestra
La Scala, Sinfônica de Taipei e
Filarmônica do Qatar. Apresentou-se
nos festivais Lugano, Peninsula,
Chautauqua, Mostly Mozart, Campos
do Jordão, Mondsee e Música de
Câmara da Irlanda, além de recitais.

de melhor álbum de música clássica
e de melhor performance de música
de câmara. Uma nova parceria está
se desenvolvendo entre Zilberstein
e seus dois filhos, Daniel e Anton,
com o Triplo Concerto de Mozart e
outras obras para piano a seis mãos.
Gravações para a Deutsche
Grammophon incluem os concertos
números 2 e 3 de Rachmaninoff com
Claudio Abbado e a Filarmônica
de Berlim, o Concerto de Grieg
com Neeme Järvi e a Sinfônica de
Gotemburgo, bem como trabalhos
solo de Rachmaninoff, Shostakovich,
Mussorgsky, Liszt, Schubert,
Brahms, Debussy, Ravel e Chopin.

Na América do Norte, Zilberstein
tem se apresentado com as sinfônicas
de Chicago (em Ravinia), Colorado,
Columbus, Dallas, Flint, Harrisburg,
Indianápolis, Jacksonville, Kalamazoo,
Milwaukee, Montreal, Omaha,
Quebec, Oregon, Saint Louis, Flórida,
Filarmônica da Louisiana e Pacific

Zilberstein tem uma parceria com
Martha Argerich que inclui recitais
na Noruega, França, Itália, Alemanha
e um CD com a Sonata para Dois
Pianos de Brahms. Outro parceiro é

Nascida em Moscou, Lilya
Zilberstein é pós-graduada pelo
Instituto Pedagógico Gnessin. Foi
professora convidada no Hamburg

Symphony. Em outros continentes,
apresentou-se com as filarmônicas de
Belgrado, Berlim, República Tcheca,
Dresden Staatskapelle, de Helsinki,
Stuttgart, Dortmund, Moscou,
Konzerthausorchester de Berlim,

o violinista russo Maxim Vengerov,
com quem gravou a Sonata nº 3
para Violino e Piano de Brahms. A
faixa foi destaque no álbum Martha
Argerich and Friends: Live from Lugano
(EMI), com indicação ao Grammy

Musikhochschule de 2009 a 2013 e
Artista em Residência da Filarmônica
de Stuttgart em 2012/2013. Premiada
na Accademia Musicale Chigiana
em 1998, ela vive em Hamburgo
com o marido e os dois filhos.
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Johannes Brahms | Alemanha, 1833 – Áustria, 1897
CONCERTO PARA PIANO Nº 1 EM RÉ MENOR, OP. 15 (1858)

INSTRUMENTAÇÃO 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes,

tímpanos, cordas.

46 min

“No momento, faço uma cópia
definitiva do primeiro movimento
do Concerto. Estou também
pintando um terno retrato teu, que
será o Adagio”. Com tais palavras
Johannes Brahms se dirige a Clara
Schumann, em uma carta datada
de dezembro de 1856. O concerto
a que ele se refere é exatamente o
Concerto para piano em ré menor,
op. 15, que foi estreado em janeiro
de 1859, primeiro em Hannover
e, cinco dias depois, em Leipzig,
tendo o compositor como solista.
É muito comum, por indícios
como esse, se fazerem dois tipos
de associação: em primeiro lugar,
a tentativa recorrente de explicar
a gênese de determinadas obras do
período romântico a partir de fatos
biográficos dos compositores. Disso
advêm pré-conceitos, infelizmente
já assimilados pelo senso comum,
que se traduzem em expressões
como “a melancolia de Chopin”,
“a impetuosidade de Liszt” ou
“o arrebatamento apaixonado de
Schumann”. É certo que não se
podem desvincular determinados
traços biográficos das linguagens
particulares de cada um desses

compositores, como também é fato
que esses traços não bastam para
sustentar, com a devida coerência, a
importância que o Romantismo teve
na história da música e das artes.
Em segundo lugar, por extensão,
é comum associarem-se certas
particularidades da linguagem de
Brahms a um suposto amor platônico
que ele nutria pela esposa de Robert
Schumann. Nessa associação, é
frequente enxergar-se muito da obra
de Brahms (especialmente a obra
para piano) como a sublimação de um
amor não consumado. A hipótese é
provável, verossímil e possível, mas
insuficiente para dar conta da solidez
da linguagem desse compositor,
cuja obra foi determinante para
as gerações que o sucederam,
talvez bem mais que ícones como
Schumann, Chopin ou Mendelssohn.

então se estabeleceu foi, da parte de
Brahms, profunda e devotada, por
toda a sua vida. Quando, portanto,
em 1854 Schumann tentou o suicídio,
esse acontecimento não deve ter
sido nada ameno para o então
relativamente jovem Brahms.

Por outro lado, é real a forte ligação
de amizade que uniu Brahms ao
casal Schumann, desde que ele o

Não nos importa, porém, se foi tal
fato que desencadeou uma onda
criativa na mente do compositor.
Importa-nos tão-somente que, a
partir de então, há notícia do início
da laboriosa composição de uma
sonata para dois pianos. Brahms,
porém, cedo descobriu que o
teclado, só, não seria suficientemente
expressivo para a dramaticidade
com que concebia a obra. Cogitou,
assim, transformar a sonata em
sua primeira sinfonia. No entanto,
não se sentindo ainda maduro o
suficiente para dedicar-se a esse
gênero icônico da música orquestral
(de fato, sua primeira sinfonia data
de 1876, ou seja, quase vinte anos

conheceu, aos vinte e dois anos de
idade. Robert Schumann acolheu o
jovem compositor – e a sua música
– com entusiasmo, e graças a isso
Brahms pôde publicar algumas de
suas obras. A amizade que desde

depois), e talvez com receio de ser
medido pelo exemplo de Beethoven,
Brahms parece ter fundido ambas
as ideias e encontrado, no concerto
para piano e orquestra, além de um
gênero mais abordável, um caminho

possível que contemplasse, de certo
modo, ambas as alternativas.
É precisamente esse caminho que
torna o Concerto op. 15 uma obra
tão singular. E talvez tenha sido
exatamente tal singularidade que
lhe valeu uma acolhida tão glacial
quando de sua estreia. A virtuosidade
convencional do solista, como
esperada em um concerto para
piano, não aparece neste Concerto.
Não há sequer a cadência, como
concebida aos moldes do concerto
clássico, em que habitualmente o
solista costuma mostrar-se como
instrumentista distinto da massa
orquestral (procedimento abraçado
pelo Romantismo, talvez como forma
de representar, simbolicamente,
no plano da estrutura musical, o
próprio mito do gênio romântico).
Embora a estrutura do Concerto
em ré menor tenha seus moldes
no Classicismo (como é habitual
na obra de Brahms) – o primeiro
movimento em forma sonata, o
segundo, na forma tripartida do Lied
e o terceiro constituindo um rondó
–, o autor inova, aqui, em uma de
suas raras transgressões às formas e
procedimentos clássicos, trazendo o

PRESTO E VELOCE

piano e o contexto orquestral para
planos igualmente importantes
e significativos. O Concerto op.
15 não é, portanto, uma obra em
que se colocam em relevo os dotes
particulares do solista. A dificuldade
de determinadas passagens (que
exigem real bravura do solista) não
tem em absoluto esse propósito, mas
tão-somente representa o caminho
encontrado pelo compositor para
o desenvolvimento de suas ideias
musicais e do material temático.
Nisso se pode notar, mais do que a
inicial concepção sinfônica da obra,
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uma alternativa inovadora (e ainda
hoje atual) para um procedimento
que constituiu uma das expressões
mais importantes no seio do
Classicismo, e que o Romantismo,
no gênio criador de Brahms,
logrou expandir sem, no entanto,
negar ou destruir. Integrando o
piano à textura orquestral, Brahms
antecipou-se ao seu tempo.

MOACYR LATERZA FILHO Pianista e cravista,
Doutor em Literaturas de Língua Portuguesa,
professor da Universidade do Estado de Minas
Gerais e da Fundação de Educação Artística.

PARA OUVIR
CD Brahms Concertos – Berliner
Philharmoniker – Simon Rattle, regente
– Krystian Zimerman, piano – Deutsche
Gramophone, Alemanha, 477 6021 – 2012
PARA LER
Styra Avins (org.) – Johannes Brahms, Life
and letters – Oxford University Press – 2001
PARA ASSISTIR
Orquestra Estatal de Dresden – Christian
Thielemann, regente – Maurizio Pollini, piano
Acesse: fil.mg/bpiano1mp
Orquestra Real do Concertgebouw – Bernard
Haitink, regente – Arthur Rubinstein, piano
Acesse: fil.mg/bpiano1ar

FOTO: EUGÊNIO SÁVIO
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Dmitri Shostakovich |

Rússia, 1906 – 1975

SINFONIA Nº 5 EM RÉ MENOR, OP. 47 (1937)
46 min
Em 1932, o Comitê Central do
Partido Comunista da União
Soviética lançou uma nova resolução
de controle artístico, intitulada
“Sobre a reestruturação das
organizações literárias e artísticas”.
Todas as obras de arte, a partir de
então, deveriam conter a “descrição
verdadeira e historicamente concreta
da realidade, em seu desenvolvimento
revolucionário”. Era, na prática,
uma tentativa de fazer com que os
artistas representassem a realidade
de maneira extremamente otimista,
como deveria ser na utopia socialista.
Isso sem levar em consideração
que, naquele momento, milhões
de pessoas morriam de fome
em toda a União Soviética. Os
escritores foram os primeiros a se
enquadrarem na resolução. Para os
compositores, seriam necessários
alguns anos para compreenderem
como transpor a realidade utópica
socialista para a música de concerto.
O terror que se instaurou quatro
anos mais tarde não era previsto
por nenhum dos compositores,
muito menos por Shostakovich.

o violoncelista Victor Kubatsky,
Shostakovich resolvera assistir a uma
apresentação. Era o dia 26 de janeiro
de 1936, coincidentemente o dia
escolhido por Stalin para conhecer
a tão falada ópera. Shostakovich
estranhou o fato de Stalin e demais
membros da cúpula do Partido
deixarem o teatro no intervalo entre
o terceiro e quarto atos. Dois dias
depois o Pravda publica um artigo
anônimo intitulado “Caos, ao invés
de música”, atacando a ópera como
formalista, imoral, sem melodias e
de extremo mau gosto. Na semana
seguinte, Stalin foi ao Bolshoi
assistir ao balé O córrego límpido,
que Shostakovich compusera no ano
anterior. Em 6 de fevereiro, mais
um artigo no Pravda atacava sua
música. Era o fim para Shostakovich:
“dois ataques no Pravda em dez
dias era demais para qualquer um.
A partir daquele momento eu era
rotulado como ‘inimigo do povo’,
e não preciso explicar o que aquele
rótulo significava naqueles dias”.
Pelo menos ele era um compositor,
e não um escritor. Os compositores

Em 1935, sua ópera Lady Macbeth do
distrito de Mtsensk havia atingido
a marca de 180 apresentações em
apenas dois anos. Ao passar por
Moscou, vindo de uma turnê com

eram considerados menos nocivos à
sociedade. Os escritores, geralmente,
eram mortos ou levados ao suicídio.
Shostakovich acabou conseguindo
uma segunda chance, aparentemente
porque Stalin apreciava suas

INSTRUMENTAÇÃO piccolo, 2 flautas, 2 oboés, requinta, 2 clarinetes, 2 fagotes,

contrafagote, 4 trompas, 3 trompetes, 3 trombones, tuba, tímpanos, percussão,
2 harpas, piano, celesta, cordas.

composições para o cinema. Ao que
tudo indica, o líder soviético ainda o
considerava capaz de compor obras
que atingiam as grandes massas.
A resposta de Shostakovich aos
ataques foi uma mudança drástica
em seus planos. Mas tal mudança não
ocorreu subitamente, pois na época
dos ataques no Pravda ele terminava
a sua Quarta Sinfonia; uma execução
da obra poderia levar a consequências
trágicas, já que era muito distante
do classicismo heroico desejado pelo
Comitê Central. Ao perceber o risco

que corria, Shostakovich cancelou os
ensaios e começou a compor uma nova
sinfonia, mais em conformidade com
as diretrizes do Partido. Assim surgiu
a Sinfonia nº 5, composta entre abril e
julho de 1937. Sua estreia se deu em 21
de novembro de 1937, em Leningrado,
pela Orquestra Filarmônica de
Leningrado, sob a regência de Yevgeny
Mravinsky. O imenso sucesso ajudou
a reabilitação de Shostakovich e lhe
possibilitou encontrar uma linguagem
que lhe permitiria continuar a
compor, com toda a força de seu
talento, por mais trinta anos.
GUILHERME NASCIMENTO Compositor, Doutor em
Música pela Unicamp, professor na Escola de
Música da UEMG, autor dos livros Os sapatos
floridos não voam e Música menor.

PARA OUVIR
CD Shostakovich – Symphonies – Royal
Liverpool Philharmonic Orchestra – Vasily
Petrenko, regente – Naxos, Reino Unido – 2012
PARA LER
Lauro Machado Coelho – Shostakovich,
vida, música, tempo – Editora
Perspectiva, Coleção Signus – 2006
PARA ASSISTIR
Orquestra Filarmônica de Nova York – Leonard
Bernstein, regente | Acesse: fil.mg/ssinf5lb
Orquestra Sinfônica da Rádio e Televisão
Espanhola – Mstislav Rostropovich, regente
Acesse: fil.mg/ssinf5mr

FOTO: AN DRÉ FO SSAT1
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ACOMPANHE A
FILARMÔNICA EM OUTRAS
SÉRIES DE CONCERTO

PRÓXIMOS
CONCERTOS

Abril

Maio

laboratório é uma oportunidade

DIA 26, CONCERTOS PARA A JUVENTUDE 2

DIAS 7 E 8, ALLEGRO 3, VIVACE 3

e às famílias, buscando ampliar

para que jovens regentes brasileiros

ENCONTRO COM MOZART

e formar público para a música

possam praticar com uma orquestra

domingo, 11h, Sala Minas Gerais

quinta e sexta, 20h30,
Sala Minas Gerais

clássica. As apresentações têm

profissional. A cada ano, quinze

Marcos Arakaki, regente

Marcos Arakaki, regente

ingressos a preços populares.

maestros, quatro efetivos e onze

MOZART

Anna Vinnitskaya, piano

CONCERTOS PARA A JUVENTUDE

LABORATÓRIO DE REGÊNCIA

Realizados em manhãs de domingo,

Atividade pioneira no Brasil, este

são concertos dedicados aos jovens

PROKOFIEV / BRAHMS

ouvintes, têm aulas técnicas, teóricas e

CLÁSSICOS NA PRAÇA

ensaios com o regente Fabio Mechetti.

DIA 28, TURNÊ NACIONAL

Realizados em praças da Região

O concerto final é aberto ao público.

2ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

DIAS 14 E 15, PRESTO 3, VELOCE 3

MULTIORQUESTRAS

quinta e sexta, 20h30,
Sala Minas Gerais

Metropolitana de Belo Horizonte, os
concertos proporcionam momentos

TURNÊS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

de descontração e entretenimento,

Com essas turnês, a Orquestra

terça, 20h30, Cidade das Artes,
Rio de Janeiro/RJ

buscando democratizar o acesso da

Filarmônica de Minas Gerais

Marcos Arakaki, regente

Amit Peled, violoncelo

população em geral à música clássica.

busca colocar o estado de Minas

MOZART / VILLA-LOBOS / SHOSTAKOVICH

SIBELIUS / HERBERT / FAURÉ

Michal Nesterowicz, regente convidado

dentro do circuito nacional e

CONCERTOS DIDÁTICOS

internacional da música clássica.

DIA 10, CLÁSSICOS NA PRAÇA

domingo, 11h, Praça da Liberdade

Concertos destinados a grupos de
crianças e jovens da rede escolar

TURNÊS ESTADUAIS

Marcos Arakaki, regente

e a instituições sociais, mediante

As turnês estaduais levam a música de

TCHAIKOVSKY / DVORÁK / SANTORO / MOZART /

inscrição prévia. Seu formato busca

concerto a diferentes cidades e regiões de

ROSSINI / LISZT / KETELBEY / MONCAYO

apoiar o público em seus primeiros

Minas Gerais, possibilitando que o público

passos na música clássica.

do interior do Estado tenha contato direto

DIA 23, FORA DE SÉRIE 3

com música sinfônica de excelência.

sábado, 18h, Sala Minas Gerais

FESTIVAL TINTA FRESCA

Fabio Mechetti, regente

Com o objetivo de fomentar a criação

CONCERTOS DE CÂMARA

Natasha Paremski, piano

musical entre compositores brasileiros e

Realizados para estimular músicos

BEETHOVEN

gerar oportunidade para que suas obras

e público na apreciação da música

sejam apresentadas em concerto, este

erudita para pequenos grupos. A

DIAS 28 E 29, ALLEGRO 4, VIVACE 4

Festival é sempre uma aventura musical

Filarmônica conta com grupos de

inédita. Como prêmio, o vencedor recebe

Metais, Cordas, Sopros e Percussão.

quinta e sexta, 20h30,
Sala Minas Gerais

a encomenda de outra obra sinfônica

Fabio Mechetti, regente

a ser estreada pela Filarmônica no

Duo Binelli-Ferman

ano seguinte, realimentando o ciclo da

Daniel Binelli, bandoneon

produção musical nos dias de hoje.

Polly Ferman, piano
CHAVEZ / BINELLI / ALBENIZ/Arbós / FALLA

FOTO: RAFAEL MOTTA
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Fabio Mechetti
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PARA APRECIAR
UM CONCERTO

PONTUALIDADE
Uma vez iniciado um concerto,
qualquer movimentação perturba
a execução da obra. Seja pontual
e respeite o fechamento das
portas após o terceiro sinal. Se
tiver que trocar de lugar ou sair
antes do final da apresentação,
aguarde o término de uma peça.
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CUIDE DO SEU
PROGRAMA DE
CONCERTOS
Fortissimo, além de seu programa
mensal de concertos, é uma publicação
indexada aos sistemas nacionais
e internacionais de catalogação.
Elaborado com a participação de
especialistas, ele oferece uma
oportunidade a mais para se conhecer
música. Desfrute da leitura e estudo.
Para evitar o desperdício, pegue
apenas um exemplar ao mês. Caso
não precise dele após o concerto,
devolva-o nas caixas receptoras.
O programa se encontra também
disponível em nosso site, na agenda
de concertos. www.filarmonica.art.br

OLÁ, ASSINANTE
Veja algumas dicas para que os concertos na Sala
Minas Gerais sejam uma ótima experiência para você.
HORÁRIOS (concertos de quinta e sexta)

19h

Abertura da entrada principal. Nos foyers, você pode
ler o programa, tomar um café ou encontrar amigos.

20h
20h30

Abertura da Sala Minas Gerais.
Fechamento das portas e início do concerto.
É a hora da música. Aproveite este momento. 		
   Esqueça a conversa, o celular e a câmera fotográfica.

APLAUSOS
Aplauda apenas no final das obras.

ACESSO

Veja no programa o número de

CONVERSA

A Sala Minas Gerais possui 3 andares

movimentos de cada uma e fique de

A experiência do concerto inclui o

olho na atitude e gestos do regente.

encontro com outras pessoas. Aproveite

• Térreo

Plateia Central

• 2º piso

Balcão Principal, Camarote, Balcão Lateral, Balcão Palco e Coro

• 3º piso

Mezanino

essa troca antes da apresentação e
no seu intervalo, mas nunca converse
TOSSE

ou faça comentários durante a

Perturba a concentração dos músicos

execução das obras. Lembre-se de

e da plateia. Tente controlá-la com

que o silêncio é o espaço da música.

a ajuda de um lenço ou pastilha.

Caso esteja acompanhado por

Confira e não se esqueça, por

criança, escolha assentos próximos

favor, de desligar o seu celular ou

aos corredores. Assim, você

qualquer outro aparelho sonoro.

consegue sair rapidamente se

FOTO: AN DRÉ FOSSATI

CRIANÇAS
APARELHOS CELULARES

ela se sentir desconfortável.

FOTOS E GRAVAÇÕES

ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO

EM ÁUDIO E VÍDEO

COMIDAS E BEBIDAS

Não são permitidas na

Seu consumo não é permitido no

assinatura@filarmonica.art.br

sala de concertos.

interior da sala de concertos.

3219-9009 (segunda a sexta, 9h a 18h)

www.filarmonica.art.br
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SALA MINAS GERAIS
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Velas

As paredes da Sala Minas Gerais,
brancas, em curva, harmonizam com
as outras curvas que vemos ali, no
teto e nos terraços. No projeto, elas
são chamadas de velas e têm funções
específicas. Cabe às velas controlar

diversas direções, temos a difusão
acústica, e ela cria uma mistura
sonora no espaço. O resultado é a
sensação de imersão na música.

o volume interno da Sala e gerar
difusão acústica. Volume interno é
a quantidade de ar do espaço, não
é volume sonoro, mas esses dois
volumes têm relação direta entre
si. Quando o som é espalhado para

achei bonito que fosse assim, no
formato de velas. Dá uma ideia de
liberdade, de movimento, que é
próprio da música”, diz José Augusto
Nepomuceno, arquiteto e acústico
da Sala Minas Gerais.

VISÃO LATERAL

FOTO: RAFAEL MOTTA

“Poderia ser de outra forma, mas

VISÃO FRONTAL

CA: 0230/001/2013
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