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regente brasileiro a ser titular de uma
orquestra asiática.

CAROS AMIGOS
E AMIGAS,
O império austro-húngaro foi um centro

Em contraponto a essa linguagem

de influência política e efervescência

quase romântica antecipada por

artística marcante durante séculos. Os

Schubert, o talentoso pianista brasilei-

compositores apresentados nesta noite

ro Cristian Budu traz a leveza de uma

são representantes dessa realidade.

peça pouco tocada de Mozart e a vir-

FABIO
MECHETTI

Diretor Artístico e
Regente Titular

tuosa Dança da Morte de Franz Liszt.
Embora tenha vivido pouco tempo,
Schubert nos deixou um imenso

Por fim, o virtuosismo orquestral de

legado de obras dos mais variados

Richard Strauss é trazido à tona em seu

gêneros. Sua facilidade melódica e ri-

magnífico poema sinfônico Don Juan.

queza de ideias se expressa desde pe-

Obra compacta, expressiva, contras-

quenas canções até grandes sinfo-

tante, ela reafirma o progresso artístico

nias. Dentre as nove que escreveu, a

da Filarmônica nos seus 10 anos.

Filarmônica executa a Quarta, denominada Trágica, não por qualquer

A todos um excelente concerto.

circunstância pessoal ou histórica,
mas pelo caráter dramático da música.

FABIO MECHETTI

Diretor Artístico e Regente Titular da
Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais desde sua criação, em 2008,
Fabio Mechetti posicionou a orquestra
mineira no cenário mundial da música
erudita. Além dos prêmios conquistados,
levou a Filarmônica a quinze capitais
brasileiras, a uma turnê pela Argentina e Uruguai e realizou a gravação
de oito álbuns, sendo três para o selo
internacional Naxos. Natural de São
Paulo, Mechetti serviu recentemente
como Regente Principal da Filarmônica
da Malásia, tornando-se o primeiro

Nos Estados Unidos, Mechetti esteve
quatorze anos à frente da Orquestra
Sinfônica de Jacksonville e, atualmente,
é seu Regente Titular Emérito. Foi também Regente Titular das sinfônicas de
Syracuse e de Spokane, da qual hoje
é Regente Emérito. Regente Associado
de Mstislav Rostropovich na Orquestra
Sinfônica Nacional de Washington,
com ela dirigiu concertos no Kennedy
Center e no Capitólio. Da Sinfônica
de San Diego, foi Regente Residente.
Fez sua estreia no Carnegie Hall de
Nova York conduzindo a Sinfônica de
Nova Jersey. Continua dirigindo inúmeras orquestras norte-americanas e
é convidado frequente dos festivais de
verão norte-americanos, entre eles os de
Grant Park em Chicago e Chautauqua
em Nova York.
Igualmente aclamado como regente
de ópera, estreou nos Estados Unidos
dirigindo a Ópera de Washington. No
seu repertório destacam-se produções
de Tosca, Turandot, Carmem, Don
Giovanni, Così fan tutte, La Bohème,
Madame Butterfly, O barbeiro de
Sevilha, La Traviata e Otello.
Suas apresentações se estendem ao
Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Escandinávia, Escócia, Espanha, Finlândia, Itália,
Japão, México, Nova Zelândia, Suécia
e Venezuela. No Brasil, regeu todas as
importantes orquestras brasileiras.
Fabio Mechetti é Mestre em Regência
e em Composição pela Juilliard School
de Nova York e vencedor do Concurso
Internacional de Regência Nicolai Malko,
da Dinamarca.

FRANZ

CRISTIAN
BUDU

Cristian Budu é considerado
um dos expoentes de sua
geração. Dotado de musicalidade genuína e uma calorosa comunicação, sua personalidade artística
e sensível pianismo vêm sendo internacionalmente reconhecidos. Venceu
diversos concursos nacionais, como
o Nelson Freire (2010) e o Programa
Prelúdio da TV Cultura (2007).

Apresentou-se com a Orchestre de la
Suisse Romande, orquestras sinfônicas Brasileira, de Sergipe, da Rádio
de Stuttgart, de Jerusalém, Osesp e
Opes; filarmônicas de Minas Gerais e
de Montevidéu, entre outras. Dividiu o
palco com Antonio Meneses, Frédéric
Chaslin, Sebastian Baverstam, Fabio
Mechetti, Marcos Arakaki, Cláudio
Cruz, Roberto Minczuk, George Li, Iosif
Ion Prunner, Guilherme Mannis e
Júlio Medaglia.
Cristian é Mestre em Performance Pianística pelo New England Conservatory na
classe de Wha Kyung Byun, com quem
ainda estuda. Bacharel em Música pela
USP na classe de Eduardo Monteiro,
também estudou com Elsa Klebanowsky,
Marina Brandão e Cláudio Tegg. Participou de masterclasses com Russell
Sherman, Menahem Pressler, Maria
João Pires, Leif Ove Andsnes, Gilberto
Tinetti, Marisa Lacorte, Flavio Augusto,
entre outros.

SCHUBERT

Viena, Áustria, 1797 – 1828

SINFONIA Nº 4 EM DÓ MENOR, D. 417, “TRÁGICA”

1816 / 31 minutos

Entre os compositores canônicos

preferiu preparar-se para a carreira

do Classicismo vienense, Schubert

de professor a fim de se dedicar

foi o único que nasceu em Viena.

à música. Até sua morte, aos 31,

Recebeu as primeiras lições de

compôs prolificamente.

piano do irmão mais velho. Aos
oito anos, o pai começou a ensinar-

Schubert destacou-se em gêneros

lhe violino, enquanto o organista

então marginais, como a canção, o

da paróquia local lhe dava aulas

duo pianístico e peças para piano,

de baixo figurado, canto e órgão.

aos quais conferiu relevância inusi-

Aos onze, entrou para o coro da

tada. Nenhuma canção de Haydn,

Em 2013, tornou-se o primeiro brasileiro
a vencer o 25º Concours International
de Piano Clara Haskil, na Suíça. A crítica
brasileira apontou a premiação como
a mais importante dada a um pianista
brasileiro nos últimos vinte anos.

Hofkapelle e, com isso, passou a

Mozart ou Beethoven poderia ter

receber uma educação normal-

preparado o público para o impacto

mente reservada à aristocracia.

da primeira de suas canções sobre

Nesse período, estudou com Salieri

poema de Goethe, Gretchen am

por dois anos. O Internato Imperial,

Spinnrade, aos dezessete anos.

Seu CD de estreia no selo suíço Claves
foi reconhecido com a Editor’s Choice
da revista inglesa Gramophone e o
selo 5 Diapasom da revista francesa
Diapasom.

onde permaneceu por cinco anos,

Nas músicas de câmara e sinfônica,

possuía excelente orquestra de

amadureceu gradualmente. De

alunos, à qual ele se juntou como

todas as formas que praticou, a

segundo violino. Descobriu assim

sinfonia era a que menos interes-

obras de Haydn, Mozart e Beethoven.

sava a seus apoiadores. Dentre as

Aos quatorze anos, durante as férias,

sete que concluiu, boa parte das

passou a integrar como violista o

juvenis foi escrita para a orquestra

quarteto de cordas da família. Aos

desenvolvida por incremento do

dezesseis, completou sua Primeira

quarteto doméstico.

Sinfonia, que regeu com a orquestra da escola. Após a mudança de
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Cristian desenvolve carreira como solista
e camerista, apresentando-se na América do Sul, Europa, Estados Unidos
e Israel em salas como Jordan Hall,
Ateneu de Bucareste, teatros municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro,
Fundação Maria Luisa e Oscar Americano,
Museu da Casa Brasileira, entre outras.
É convidado frequente dos festivais da
Radio France e Klavier-Festival Ruhr.
Dedica-se também à música popular.

voz, recebeu a oferta de uma bolsa
para prosseguir seus estudos, mas

Instrumentação
2 flautas, 2 oboés,
2 clarinetes, 2 fagotes,
4 trompas, 3 trompetes,
tímpanos, cordas.

Primeira apresentação

WOLFGANG AMADEUS

MOZART

com a Filarmônica

Salzburgo, Áustria, 1756 – Viena, Áustria, 1791

RONDÓ PARA PIANO EM LÁ MAIOR, K. 386

Schubert concluiu a Quarta Sinfonia,

declarou ao editor que as sinfonias

em dó menor, aos dezenove anos.

juvenis “não deveriam ser publica-

A estreia, em Leipzig, só ocorreu em

das, mas apenas piamente preserva-

1849, duas décadas após sua morte.

das”. Em seu tempo, Dvorák foi um

O cromatismo tateante da introdução

dos poucos admiradores dessas

lenta tem por modelo a introdu-

obras, nas quais o caráter das melo-

Os concertos para solistas eram

por outro lado, a força retórica das

ção do Quarteto das Dissonâncias,

dias, as progressões harmônicas

muito apreciados no século XVIII.

intervenções orquestrais deixa claro

de Mozart, mas o segundo grupo

e vários detalhes de orquestração

Nada mais natural que Mozart,

que Mozart concebe o Concerto

temático do Allegro principal se

lhe revelavam a individualidade de

desde criança um célebre virtu-

como a integração/oposição, em

desloca para a submediante, traço

Schubert. A crítica atual procura

ose, cedo cultivasse o gênero. E, ao

pé de igualdade, do solista e da

característico de Schubert, e o movi-

dissociar a Quarta da sombra de

longo de toda sua carreira compôs

orquestra. O virtuosismo – típico do

mento termina desanuviado, em

Beethoven. Ao apresentá-la na

– além dos 27 para piano, seu ins-

gênero concertante – submete-se

modo maior. Dos dois movimentos

BBC de Londres em 2014, Stephen

trumento – vários outros concer-

assim ao notável senso dramático

internos, em maior, o Andante em

Johnson ressaltou a engenhosidade

tos para diversos instrumentos e

do compositor.

lá bemol inclui duas seções tor-

das transformações de motivos, a

numerosas obras concertantes para

mentosas em menor, enquanto o

ousadia dos encadeamentos de

mais de um solista. Essa impres-

Entretanto, na maioria das vezes,

Minueto, em mi bemol, é perturba-

acordes, os contrastes de afetos e

sionante produção constitui, ao

seus concertos foram obras circuns-

dor em seu cromatismo. Também

a constância de motivos em trans-

lado das óperas, o melhor de sua

tanciais, compostos sob a pressão

o Allegro final desloca o segundo

formação através de seções de

expressão pessoal. A aproximação

de exigências impostas pelo mece-

grupo para a submediante e traz a

caráter antagônico.

com a ópera torna-se inevitável,

nato aristocrático ou pela alta bur-

recapitulação em maior – mais efeito

pois os belos concertos de Mozart

guesia frequentadora de teatros.

de cor que resolução de conflitos.

trazem as mesmas qualidades que

Mozart manteve, como regra geral,

o fazem um genial compositor de

a tradicional estrutura tripartida

cena. Demonstram brilhantemente

(Forma sonata, Lento e Rondó) ca-

sua capacidade inigualável de rea-

racterística do gênero. Mas, a partir

lizar a representação dramática

dos dezessete anos, quando então

também na música instrumental,

compõe seus primeiros concertos

com os instrumentos solistas man-

realmente originais, criará uma pro-

tendo a mesma vivacidade de ação

posta formal distinta e particular

Responsável pela primeira publicação da Quarta, em 1884, Brahms

Carlos Palombini Musicólogo, professor da Escola de Música da Universidade
Federal de Minas Gerais.

Referências
Para ouvir
CD Franz Schubert
– Symphonies 4 & 5 –
Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart des SWR –
Roger Norrington,
regente – Hänssler
Classic – 2012

Para assistir
Wiener Philharmoniker
– Nikolaus Harnoncourt,
regente – Acesse:
fil.mg/stragica

Para ler
François-René
Tranchefort – Guia
da Música Sinfônica –
Nova Fronteira – 1990

Editora
Breitkopf & Härtel

1782 / 8 minutos

encontrada em seus personagens
operísticos. As melodias de caráter
essencialmente vocal associam-se,
facilmente, ao discurso teatral e,
Instrumentação
2 oboés, 2 trompas, cordas.

Primeira apresentação

FRANZ

LISZT

com a Filarmônica

Raiding, Hungria, atual Áustria, 1811– Bayreuth, Alemanha, 1886

quando Constança Mozart, viúva do
compositor, vendeu o manuscrito

TOTENTANZ

1849 / 16 minutos

do Rondó, esse já estava sem as
para cada obra. Ele evita a falta de

últimas páginas. Em 1838, Cipriani

tensão e os maneirismos típicos

Potter, mesmo sem ter acesso ao final

do caráter galante da época, pro-

perdido, elaborou uma transcrição

A composição de Totentanz, para

a uma combinação de tímpanos

pondo novos problemas formais,

completa da obra para piano solo.

piano e orquestra, sofreu divesas

com a marcação percussiva no

para os quais encontra inespera-

Essa sua versão (fundamentada em

revisões em 1853 e 1859. A estreia,

extremo grave do piano. A seguir,

das soluções. É curioso que tenha

páginas dispersas do manuscrito

entretanto, só se deu em 1865, na

o piano cadencia com um gesto

se servido de um gênero tão popular

mozartiano) serviu de base para

Holanda, sob a regência de Hans von

ondulante que se estende por todo

para confidenciar seus sentimen-

duas reconstruções do Rondó: a

Büllow. Organiza-se como um con-

o registro e é pontuado por breves

tos mais íntimos e realizar audacio-

de Alfred Einstein, em 1936; e a do

junto de variações sobre a melodia

intervenções da orquestra. Com isso,

sas inovações – os últimos concer-

pianista Paul Badura-Skoda com o

gregoriana do Dies Irae, presente

a natureza concertante da peça está

tos possuem uma beleza transcen-

maestro Charles Mackerras, publi-

na Missa de Réquiem. Houve, pro-

anunciada. Segue-se um tutti para

dente; obras-primas definitivas,

cada em 1962. Finalmente, a edição

vavelmente, uma influência do

fechar essa seção inicial.

ímpares e profundamente humanas.

recente de Alan Tyson usa a conclu-

último movimento da Sinfonia

são original de Mozart, descoberta

Fantástica (1830) de Hector Berlioz,

O segundo bloco introduz de modo

na Biblioteca Britânica, em 1980.

que utiliza a mesma melodia de

nítido a ideia do Tema e Variações.

modo surpreendente e inovador.

Ouvem-se diálogos entre solista

O título da peça remete ao famoso

e orquestra e a textura cresce pro-

afresco italiano do século XIV,

gressivamente de densidade e

O triunfo da morte, do Cemitério

sonoridade. Essa seção culmina

de Pisa, visitado por Liszt em 1830.

em um tutti brilhante, com o tema

O Rondó K. 386, composto em 1782,
logo depois do compositor ter-se
fixado em Viena, foi frequentemente
considerado um final opcional para
o Concerto K. 414, escrito na mesma
época e na mesma tonalidade. Hoje,
tornou-se peça independente, após
uma estória longa e curiosa. Em 1799,

Paulo Sérgio Malheiros dos Santos
Pianista, Doutor em Letras, professor na
UEMG, autor dos livros Músico, doce
músico e O grão perfumado – Mário de
Andrade e a arte do inacabado. Apresenta
o programa semanal Recitais Brasileiros,
pela Rádio Inconfidência.

desdobrado ritmicamente em fiTotentanz combina características

guras pontuadas.

de um Concerto para piano e orquestra com a forma Tema e Variações.
Liszt organiza a forma geral em

Referências
Para ouvir
Mozart – The Piano
Concertos & Rondos –
Dresdner Philharmonie
– Kurt Masur, regente
– Annerose Schmidt,
piano – Berlin Classics –
2010 (10 CDs)

blocos temporais de duração variPara ler
Wolfgang Amadeus
Mozart – Cartas
Vienenses –
Veredas – 2004

Para ler
H. C. Robbins Landon
(org.) – Mozart,
um compêndio –
Zahar – 1996

Editora
Schott Music
Representante:
Barry Editorial

ável, em que se sucedem diversas
variações da melodia do Dies Irae.
No primeiro bloco, ouve-se a melodia solene nos metais, superposta

Instrumentação
Piccolo, 2 flautas, 2 oboés,
2 clarinetes, 2 fagotes,
2 trompas, 2 trompetes,
3 trombones, tuba, tímpanos,
percussão, cordas.

Última apresentação

RICHARD

11/11/2010
Fabio Mechetti, regente
José Feghali, piano

A seção final, mais longa e variada,
apresenta diversas variações do tema com instrumentação contrastante. Há um crescendo progressivo
de movimento e sonoridade, chegando ao virtuosismo. Um elemento

STRAUSS

Munique, Alemanha, 1864 – Garmisch-Partenkirchen, Alemanha, 1949

DON JUAN, OP. 20

1888/1889 / 17 minutos

No terceiro bloco toda a seção é

interessante é a introdução de esca-

dedicada ao solista, salvo por uma

las cromáticas no piano, entre as

breve melodia apresentada no

frases do tema. Uma nova cadência

clarinete. O tema é exposto em con-

do piano conduz à exposição do

Os poemas sinfônicos de Richard

aprofundou seus estudos sobre a

traponto imitativo e a seguir ouve-

tema no extremo grave, com cará-

Strauss, definidos pelo próprio com-

música de Brahms, além de adquirir

se uma elaboração de seu motivo

ter percussivo. Isso funciona como

positor como ilustrações sonoras

sólida técnica de direção orquestral.

inicial em uma textura tipicamente

um sinal de que o fim se aproxima.

de enredos poéticos, inserem-se de

Entretanto, foi ainda mais decisiva

lisztiana, com uma sonoridade pia-

No tutti final, ouve-se o tema em

maneira muito pessoal na tradição

para sua formação a influência do

nística cristalina e aquática.

contratempo, nos metais.

da música programática desenvol-

primeiro violino da orquestra de

vida por Berlioz e Liszt. Essa opção

Meininger, o wagneriano Alexander

Na quarta seção o tema é apresen-

Entre as inovações instrumentais

estética do jovem compositor alemão

Ritter, que lhe abriu as portas da

tado em notas repetidas no piano.

dessa peça destacam-se a natureza

associa-se diretamente ao início de

“música do futuro”.

A seguir a orquestra é introduzida

percussiva do piano, que antecipa

sua espetacular carreira de regente.

em diálogos com o solista em uma

sonoridades de Béla Bartók, e o uso

Até então, a formação de Strauss fora

Completada em setembro de 1888,

nova elaboração do motivo inicial do

do col legno – percussão com a ma-

marcada pela orientação conserva-

a partitura de Don Juan demonstrava

tema, que é transposto para dife-

deira do arco nas cordas –, associado

dora do pai, Franz Strauss, trompista

a maturidade atingida por Strauss

rentes regiões harmônicas.

por alguns críticos ao ruído de choque

famoso que só apreciava os composi-

(que tinha apenas 24 anos), dan-

dos esqueletos na Dança da M orte.

tores clássicos e o período inicial do

do-lhe lugar de destaque entre os

Romantismo. Nascido em Munique,

compositores alemães da geração

Richard, quando transferiu-se para

pós-wagneriana. Dentre as diferentes

Meininger, entrou em contato com as

concepções do mito de Don Juan, a

duas principais vertentes que então

fonte literária escolhida por Strauss

norteavam a música germânica –

foi o poema dramático do escritor

A quinta seção inicia-se por uma cadência do piano. Após um início mais
livre, ouve-se uma elaboração do
motivo inicial e, finalmente, a exposição do tema completo.

Extraído do texto de
Rogério Vasconcelos Compositor
e professor da Escola de Música da
Universidade Federal de Minas Gerais.

no final do século XIX, os adeptos
da “música pura” (o violinista JoaReferências
Para ouvir
CD Franz Liszt – Piano
Concerto no. 3; De
profundis; Totentanz –
The London Symphony
Orchestra – Tamás
Vásáry, regente –
Steven Mayer, piano –
ASV – 1991

chim, o teórico Hanslick) elogiavam
Para assistir
St. Petersburg
Philharmonic
Orchestra – Zoltán
Kocsis, regente –
Denis Matsuev, piano
– Acesse: fil.mg/
ltotentanz

Para ler
Lauro Machado Coelho –
O Cigano Visionário:
vida e obra de Franz
Liszt – Algol – 2009

Editora
Kalmus & Co

a música de Brahms e se opunham
aos arautos da “música do futuro”

Instrumentação

(Berlioz, Liszt e Wagner). Tornandose aluno e auxiliar do renomado
maestro Hans von Bülow, Strauss

Piccolo, 3 flautas, 2 oboés,
corne inglês, 2 clarinetes,
2 fagotes, contrafagote,
4 trompas, 3 trompetes,
3 trombones, tuba, tímpanos,
percussão, harpa, cordas.

Última apresentação
03/07/2014
Fabio Mechetti, regente

Lenau, agrupando-os em três blocos
correspondentes às ideias que ele
procurou evocar nos temas musicais
– o Desejo, a Posse, o Desespero.
austríaco Nikolaus Lenau, cuja lei-

A obra possui inspiração melódica

tura inspirou-lhe os temas musicais

arrebatadora, com destaque para

anotados pela primeira vez em maio

o enérgico e majestoso motivo das

de 1888, por ocasião de uma visita a

trompas que representam o pro-

Pádua, na Itália. Nessa versão, o per-

tagonista. O violino solo sugere a

sonagem não tem a arrogância e o

imagem ingênua de Zerlina. O oboé,

orgulho do seu célebre homônimo

sobre o fundo grave das cordas,

mozartiano. Não se trata de um Don

celebra as virtudes de Dona Ana.

Giovanni ardoroso e insaciável que

Strauss explora com sabedoria os

morre desafiadoramente, incapaz

contrastes dinâmicos e as ousadas

de sentir remorsos ou pedir perdão.

acentuações rítmicas. Impressio-

Na verdade, o Don Juan de Lenau/

nam, sobretudo, os fulgurantes e

Strauss é um homem fragilizado

inusitados efeitos extraídos de uma

pela busca incessante de um ideal

orquestra relativamente pequena

inacessível – o da encarnação per-

do final do século XIX.

EM JUNHO,
PARTE DO MUNDO
SE ENCONTRA AQUI.

feita do eterno feminino. Não o encontrando em tantas mulheres conquistadas, o herói deixa-se tomar
por um grande tédio e, desiludido,
procura a morte em um duelo. Como
citação poética, Strauss incluiu na
partitura trinta versos do texto de

Paulo Sérgio Malheiros dos Santos
Pianista, Doutor em Letras, professor na
UEMG, autor dos livros Músico, doce
músico e O grão perfumado – Mário de
Andrade e a arte do inacabado. Apresenta
o programa semanal Recitais Brasileiros,
pela Rádio Inconfidência.

DIAS 7 E 8, 20h30

DIAS 14 E 15, 20h30

DIA 23, 18h

Michal Nesterowicz,

Stilian Kirov,

Marcos Arakaki, regente

regente convidado

regente convidado

Rodrigo Bustamante, violino

Pablo Ferrández,

Steven Osborne, piano

Joanna Bello, violino

violoncelo

Gerry Varona, viola
Camilla Ribeiro, violoncelo

Referências
Para ouvir
CD Richard Strauss –
Ein Heldenleben;
Don Juan – Chicago
Symphony Orchestra –
Fritz Reiner, regente –
RCA Red Seal – 1985

Para assistir
Berliner Philharmoniker
– Herbert von Karajan,
regente – Acesse:
fil.mg/sdonjuan

Para ler
François-René
Tranchefort – Guia da
Música Sinfônica –
Nova Fronteira – 1990

Editora
Peters
Representante:
Barry Editorial

A Sala Minas Gerais recebe três concertos com
jovens talentos e compositores de todos os tempos.
Venha, nossa música se faz é com você.

Comprando na bilheteria, não há taxa de conveniência de 20% sobre o valor do ingresso.

ORQUESTRA
FILARMÔNICA
DE MINAS GERAIS
Primeiros Violinos

Violoncelos

Fabio Mechetti

Regente Associado

Secretário de Estado Adjunto de Cultura de

Antônio Andrade

Minas Gerais João Batista Miguel

Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público — Lei 14.870 / Dez 2003

Fagotes

Harpa

Catherine Carignan *

Rommel Fernandes –

Robson Fonseca ***

Victor Morais ***

Spalla associado

Camila Pacífico

Andrew Huntriss

Ara Harutyunyan –

Camilla Ribeiro

Francisco Silva

Spalla assistente

Eduardo Swerts

Ana Paula Schmidt

Emília Neves

Ana Zivkovic

Lina Radovanovic

Alma Maria Liebrecht *

Gerente

Arthur Vieira Terto

Lucas Barros

Evgueni Gerassimov ***

Jussan Fernandes

Bojana Pantovic

William Neres

Gustavo Garcia Trindade

Joanna Bello

Angelo Oswaldo de Araújo Santos

Vice-governador do Estado de Minas Gerais

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA

Marcos Arakaki

Philip Hansen *

Contrabaixos

Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Fernando Damata Pimentel

Diretor Artístico e Regente Titular

Anthony Flint – Spalla

Dante Bertolino

Governador do Estado de Minas Gerais

Clémence Boinot *

Teclados

Conselho
Administrativo

Comunicação

Jacques Schwartzman

Merrina Godinho

Ayumi Shigeta *

Delgado

Presidente

Trompas

Roberto Mário Soares

Conselheiros

Claudia da Silva

Angela Gutierrez

Guimarães

José Francisco dos Santos

Inspetora

Arquimedes Brandão

Lucas Filho

Karolina Lima

Berenice Menegale

Assessora de

Bruno Volpini

Programação Musical

Assistente

Celina Szrvinsk

Gabriela de Souza

Administrativa

Fernando de Almeida

Débora Vieira

Ítalo Gaetani

Produtores

Marco Antônio Pepino

Luis Otávio Rezende
Narren Felipe

Rodrigo Bustamante

André Geiger ***

Rodrigo M. Braga

Marcelo Cunha

Rodrigo de Oliveira

Marcos Lemes

Marlon Humphreys *

Pablo Guiñez

Érico Fonseca **

Rossini Parucci

Daniel Leal ***

Arquivista

Marco Antônio Soares da

Walace Mariano

Tássio Furtado

Ana Lúcia Kobayashi

Cunha Castello Branco

Hyu-Kyung Jung ****
Gideôni Loamir

Flautas

Gerente de
Produção Musical

Nilson Bellotto *

Frank Haemmer *

Gerente de

Presidente emérito

Roberta Arruda

Segundos Violinos

Equipe Técnica

Fabio Ogata

Trompetes

Trombones

Mauricio Freire

Analistas de

Assistentes

Octávio Elísio

Comunicação

Jovana Trifunovic

Cássia Lima *

Mark John Mulley *

Claudio Starlino

Paulo Brant

Marciana Toledo

Luka Milanovic

Renata Xavier ***

Diego Ribeiro **

Jônatas Reis

Sérgio Pena

Mariana Garcia

Martha de Moura

Alexandre Braga

Wagner Mayer ***

Pacífico

Elena Suchkova

Renato Lisboa

Matheus Braga
Radmila Bocev

Oboés

Rodolfo Toffolo

Alexandre Barros *

Tiago Ellwanger

Públio Silva ***

Valentina Gostilovitch

Israel Muniz

Violas
João Carlos Ferreira *

Moisés Pena

Clarinetes

Supervisor

Diretoria Executiva

Renata Gibson
Renata Romeiro

de Montagem

Diretor Presidente

Rodrigo Castro

Diomar Silveira

Montadores

Diretor Administrativo- Mônica Moreira

Hélio Sardinha

financeiro

Patricio Hernández

Klênio Carvalho

Estêvão Fiuza

Pradenas *

Risbleiz Aguiar

Tuba
Eleilton Cruz *

Tímpanos

Analista de Marketing
de Relacionamento

Percussão

Analistas de
Marketing e Projetos

Diretora de Comunicação Itamara Kelly

Roberto Papi ***

Marcus Julius Lander *

Flávia Motta

Jonatas Bueno ***

Rafael Alberto *

Gerry Varona

Ney Franco

Daniel Lemos ***

Gilberto Paganini

Alexandre Silva

Sérgio Aluotto

Diretora de Marketing

Marketing de

Werner Silveira

e Projetos

Relacionamento

Zilka Caribé

Eularino Pereira

Diretor de Operações

Assistente de Produção

Ivar Siewers

Rildo Lopez

Katarzyna Druzd
Luciano Gatelli

Jacqueline Guimarães

Mariana Theodorica

Ferreira

Assistente de

Marcelo Nébias
Nathan Medina

Auxiliares de Produção

Mensageiros

André Barbosa

Bruno Rodrigues

Jeferson Silva

Douglas Conrado

Equipe Administrativa

Jovem Aprendiz

Gerente Administrativo- Geovana Benicio
financeira
Ana Lúcia Carvalho

Sala Minas Gerais
Gerente de

Gerente de

Infraestrutura

Recursos Humanos

Renato Bretas

Quézia Macedo Silva

Gerente de Operações
Analistas

Jorge Correia

Administrativos
João Paulo de Oliveira

Técnicos de Áudio

Paulo Baraldi

e de Iluminação
Pedro Vianna

Analista Contábil

Rafael Franca

Graziela Coelho

Assistente Operacional
Secretária Executiva

Rodrigo Brandão

Flaviana Mendes

Assistente
Administrativa
Cristiane Reis

Assistente de
Recursos Humanos
Vivian Figueiredo

Recepcionista
Meire Gonçalves

Auxiliar Administrativo
Pedro Almeida

Auxiliares de
Serviços Gerais
Ailda Conceição
Rose Mary de Castro
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NO CONCERTO...
Seja pontual.

Cuide da
Sala Minas Gerais.

Traga seu ingresso
ou cartão de
assinante.

Não coma ou beba.

Desligue o celular
(som e luz).

Deixe para aplaudir
ao fim de cada obra.

Não fotografe
ou grave em
áudio / vídeo.

Se puder, devolva
seu programa
de concerto.

Faça silêncio
e evite tossir.

Evite trazer crianças
abaixo de 8 anos.

AGENDA

N A C A PA

Maio / 2018

DIA 6, 11h Juventude
DIAS 10 E 11, 20h30 Presto e Veloce
DIAS 17 E 18, 20h30 Allegro e Vivace
DIA 26, 18h Fora de Série / Rússia

Danse Macabre, de Holbein Richter

Restaurantes

Nos dias de concerto, apresente seu
ingresso em um dos restaurantes parceiros
e obtenha descontos especiais.

Rua Pium-í, 229
Cruzeiro

Rua Juiz de Fora, 1.257
Santo Agostinho
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