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regente brasileiro a ser titular de uma
orquestra asiática.

CAROS AMIGOS
E AMIGAS,
Nos concertos desta semana recebe-

Para finalizar, a Suíte da ópera Matias,

mos, pela primeira vez, as visitas do

o pintor de Paul Hindemith, uma das

jovem regente búlgaro Stilian Kirov e

obras sinfônicas mais importantes do

do renomado pianista escocês Steven

século XX. Ao ouvi-la, conheceremos

Osborne. No programa, obras variadas

a bem-sucedida busca do compo-

em caráter, períodos e intensidade.

sitor alemão por uma linguagem
individual, dentro das estruturas

Da contida dramaticidade e tensão da

formais clássicas que embasaram

Abertura Coriolano de Beethoven vamos

a evolução da música ocidental

à leveza e graciosidade de um dos con-

durante séculos.

certos mais importantes de Mozart.
Nossas boas-vindas aos dois artisO contraste se acentua na segunda par-

tas convidados, com a hospitalidade

te, quando a Filarmônica executa a char-

característica e o aplauso caloroso de

mosa e descritiva peça de Respighi, Os

nosso público.

pássaros, ressaltando a capacidade criativa
melódica do célebre compositor italiano.

FABIO MECHETTI

FABIO
MECHETTI

Diretor Artístico e
Regente Titular

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.

Ao vencer a competição Debut Berlin
em 2017, Stilian Kirov fez sua estreia no
Berlin Philharmonic Hall com a Orquestra
Nacional da Alemanha. Desde a temporada 2017/2018 é Diretor Artístico da
Filarmônica de Illinois, cargo que ocupa
também na Sinfônica Bakersfield e na
Symphony in C, todas nos Estados Unidos.
Destinatário do Prêmio de Assistência
de Carreira da Fundação Solti, é também
um educador entusiasmado e líder na
comunidade, características que vêm desde o seu sucesso anterior como Maestro
Associado das sinfônicas de Seattle e
de Memphis.
Como convidado, regeu as sinfônicas de
Kalamazoo, South Bend, West Virginia,
Amarillo, Tucson, National Repertory
Orchestra e Pacific Northwest Ballet.
Pelo mundo, dirigiu a Leopolis Chamber
Orchestra, Orchestra of Colors, Orchestre
Colonne, Sofia Festival Orchestra, State
Hermitage Orchestra, filarmônicas da
Turíngia e de Zagreb, entre outras.

Stilian Kirov foi regente assistente de
Bernard Haitink na Sinfônica de Chicago.
Com a Sinfônica de Boston, foi suplente
de Stéphane Denève, Rafael Frühbeck
de Burgos, Christoph von Dohnányi e
Andrew Davis.
Vencedor do Concurso de Regência Nicolai
Malko, recebeu, ainda, um Emmy pelo Projeto Soundtrack da Sinfônica de Memphis,
duas premiações no Concurso de Regência
Mitropoulos, o Bruno Walter Memorial
Scholarship da Juilliard e os prêmios de
Regência Charles Schiff e Adami.
Formou-se em Regência Orquestral
pela Escola Juilliard, onde foi aluno de
James DePreist. Estudou na Academia de
Regência de Aspen, foi bolsista no
Tanglewood Music Center e premiado
no Festival de Música de Chautauqua.
Possui mestrado em Regência pela Ecole
Normale de Musique de Paris, onde estudou com Dominique Rouits. Participou de
masterclasses com Kurt Masur, Michael
Tilson Thomas, Gianluigi Gelmetti, George
Manahan e Asher Fisch.
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STILIAN
KIROV

STEVEN
OSBORNE
Nomeado Instrumentista do Ano 2013 pela Royal Philharmonic Society, o pianista
Steven Osborne é um dos músicos mais
apreciados da Grã-Bretanha. Por suas
interpretações perspicazes, sua musicalidade e técnica, é solicitado como solista,
camerista e recitalista. Suas residências no
Wignore Hall de Londres, no deSingel da
Antuérpia, no Festival Internacional Bath
de Música e na Sinfônica de Birmingham
atestam a amplitude dos seus interesses
e o respeito que ele inspira.
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Em seus compromissos com orquestra
nesta temporada, Osborne interpreta desde
Beethoven, Brahms e Mozart a Britten,
Falla, Messiaen, Shostakovich e Tippett.
Na Noruega foi solista no concerto The
Imaginary Museum, de Julian Anderson
– escrito especialmente para ele. Apresenta-se no Reino Unido, Europa, Austrália
e América do Sul. Convidado regular das
mais importantes orquestras do Reino

Unido, ele toca com a Sinfônica Nacional da
BBC de Gales, Sinfônica de Bournemouth,
Filarmônica Real de Liverpool, Sinfônica
da BBC e Sinfônica Escocesa da BBC.
Presente em recitais nas salas mais prestigiadas, incluindo Musikverein, Wiener
Konzerthaus, Royal Concertgebouw,
Berlin Philharmonie e Carnegie Hall, nesta temporada ele ocupa o Wigmore Hall e
o Lincoln Center, vai a Washington, Cidade
do México, Itália e Austrália.
Artista do selo Hyperion há dezenove
anos, Osborne lança CD com obras de
Debussy. As 26 gravações já lançadas
acumulam, entre outros, dois prêmios
Gramophone, três Preis der Deutschen
Schallplattenkritik e Gravação do Ano
pelo Daily Telegraph, The Guardian,
The Times e The Sunday Times.
Osborne estudou com Richard Beauchamp
na St. Mary’s Music School e com Renna
Kellaway na Royal Northern College of
Music. Foi primeiro lugar nas competições
internacionais Clara Haskil e Naumburg,
faz parte do New Generation Artists da
BBC e é membro da Royal Society de
Edimburgo.

Instrumentação

LUDWIG VAN

BEETHOVEN

Bonn, Alemanha, 1770 – Viena, Áustria, 1827

Última apresentação

2 flautas, 2 oboés,
2 clarinetes, 2 fagotes,
2 trompas, 2 trompetes,
tímpanos, cordas.

07/08/2012
Krzysztof Penderecki,
regente convidado

ABERTURA CORIOLANO, OP. 62

1807 / 8 minutos
incisivos, separados por pausas.
O tema principal inicia-se, e logo
Na época de Beethoven surgiu o

lhe o suicídio como única saída

independentemente da peça teatral

somos levados por uma tormenta de

costume de se iniciar toda apre-

honrosa para sua situação.

que a inspirou. Dedicada a Collin,

energia que parece nunca terminar.

foi ouvida, pela primeira vez, no

O segundo tema é contrastante em

sentação teatral com uma peça
musical, muitas vezes composta

Segundo T. Amadeus Hoffmann,

início de março de 1807, em con-

caráter e, embora a energia não se

especialmente para a ocasião,

célebre escritor e poeta alemão,

certo privado na casa do Príncipe

dissipe, somos conduzidos a uma

com o propósito de preparar o pú-

contemporâneo de Beethoven,

Lichnowsky (como consta de uma

atmosfera mais calma enquanto

blico para o teor da apresentação.

a Abertura Coriolano “é perfeita-

crítica publicada no dia 8 de março

o tema é reapresentado diversas

Beethoven compôs a Abertura

mente adequada para criar a ex-

sobre um concerto recentemente

vezes, em alternância, nas cordas e

Coriolano inspirado na tragédia

pectativa de que um grande e trá-

oferecido pelo príncipe). Muito pro-

nas madeiras. Ambos os temas, ao

homônima do poeta e dramaturgo

gico evento será o conteúdo da

vavelmente Beethoven foi o regente.

longo da obra, são entrecortados

vienense Heinrich J. von Collin,

peça que se segue. Somente uma

estreada em Viena em novembro

tragédia de caráter elevado, em

Ao invés de apresentar, musical-

momento em que uma última apa-

de 1802 com muito sucesso. Não é

que heróis são criados e destruí-

mente, o esquema narrativo da peça

rição do segundo tema nos conduz

difícil imaginar por que Beethoven

dos, poderia vir após essa abertura”.

teatral, Beethoven preferiu enfatizar

a um desfecho inesperado, em que

se encantou tanto com a persona-

Esquecida após o sucesso inicial,

os humores da personagem princi-

a desintegração melódica dissolve

gem principal. Coriolano é um herói

a peça teatral foi reapresentada

pal e as atmosferas previstas nas

a música até o pianissimo final.

romano dividido entre o impulso

em Viena uma única vez, em abril

cenas. O “grande e trágico evento”

patriótico, a devoção à família e o

de 1807. Se Beethoven compôs a

previsto por Hoffmann é garantido

Guilherme Nascimento Compo-

orgulho próprio. Promovido a ge-

Abertura para essa precisa ocasião e

pela incrível força da obra. A Abertura

neral após longos serviços presta-

se ela foi executada com a peça tea-

Coriolano tem uma introdução em

dos a Roma, Coriolano se candi-

tral, jamais saberemos. Os registros

que ouvimos uma série de ataques

sitor, Doutor em Música pela Unicamp,
professor na Escola de Música da UEMG,
autor dos livros Os sapatos floridos
não voam e Música menor.

data ao posto de cônsul. Traído por

não mencionam se houve música

seus inimigos, é banido de Roma e,

no dia, e é bem pouco provável

como vingança, levanta um exército

que a Abertura Coriolano tenha sido

poderoso para invadir a cidade. Os

apresentada como introdução da

romanos, em pânico, enviam sua

peça, durante a vida de Beethoven.

mãe, esposa e filho para convencê-

Trata-se, antes de tudo, de uma

lo a desistir da invasão. Ele aceita

obra autônoma, uma abertura de

os pedidos da família, mas esco-

concerto pensada para sobreviver

pelos ataques da introdução, até o

Referências
Para ouvir
CD Ludwig van
Beethoven –
Ouvertüren – Berliner
Philharmoniker –
Herbert von Karajan,
regente – Deutsche
Grammophon – 1989

Para assistir
Wiener Philarmoniker –
Leonard Bernstein,
regente – Acesse:
fil.mg/bcoriolano

Para ler
Barry Cooper (org.) –
Beethoven: um
compêndio – Zahar
– 1996

Editora
Breitkopf & Hartel

Instrumentação

WOLFGANG AMADEUS

MOZART

Primeira apresentação

2 oboés, fagote,
2 trompas, cordas.

Salzburgo, Áustria, 1756 – Viena, Áustria, 1791

com a Filarmônica

diárias; a arte da introdução e da
transição. Charles Rosen ressalta a

CONCERTO PARA PIANO Nº 12 EM LÁ MAIOR, K. 414

regularidade melódica do primeiro

1782 / 25 minutos

movimento do K. 414: Mozart mantém a frase de oito compassos, e a

Embora em vida sua música houves-

capital. A extravagância das últimas

“Estes concertos constituem um

segunda frase de todas as melodias

se sido frequentemente considerada

obras de Salzburgo deu lugar a tex-

justo balanço entre o muito fácil

começa do mesmo modo que a pri-

demasiado audaciosa e complexa,

turas mais nítidas e transparentes,

e o muito difícil; eles são extrema-

meira. Apenas no ritornello, há quatro

os obituários de Mozart mostram

num estilo menos ornamental. Nos

mente brilhantes, agradáveis ao

melodias longas, uma delas jamais

que à época de sua morte ele era

concertos para piano, em particular,

ouvido e naturais sem cair na insi-

ouvida de novo, além de um tema

tido como um artista sem rival. Já

a textura adquire relevância formal.

pidez. Há passagens aqui e ali das

final, e o piano acrescenta mais duas.

no final do século XVIII suas óperas

O K. 414 abre a série dos dezesseis

quais apenas os conhecedores tira-

Toda a seção de desenvolvimento

dominavam os palcos europeus. A

concertos vienenses para piano.

rão proveito; mas elas estão escri-

se baseia em material novo, sem

lenda do Requiem impulsionou-lhe a

A estreia dessas peças a partir de

tas de tal modo que os menos ins-

remeter-se à exposição. Por outro

popularidade e sintetiza as imagens

manuscritos recém-concluídos ou

truídos não deixem de ficar satis-

lado, as transições são elaboradas, e

românticas que prevaleceram nos

ainda inacabados, cujos toques finais

feitos, mesmo sem saber o motivo.”

o peso de cada melodia, bem como

séculos XIX e XX: a eterna criança; o

eram concebidos durante as execu-

rebelde social; o libertino; o gênio

ções, cercou-se de enorme excitação.

Em que consistiria essa ciência dis-

mente calculados. Mozart renuncia

incompreendido; a vítima indefesa

Ao escrever apressadamente para

simulada? Arnold Schoenberg deta-

aqui, como não o fez em nenhum

de conspirações profissionais; o

o pai em 28 de dezembro de 1782,

lha, em 1931, o que aprendeu com o

outro primeiro movimento de con-

prodígio aparvalhado, alheio a tudo

pouco antes de uma apresentação,

colega: a desigualdade no tamanho

certo, aos efeitos da surpresa dra-

o que não fosse a própria música. A

Mozart descreve os três concertos

das frases; a organização de carac-

mática e às tensões resolvidas.

ideia da falta de conexão de Mozart

para piano nos quais trabalhava, o

teres heterogêneos numa unidade

com o mundo real impregnou a

K. 413, em Fá maior; o K. 414, em Lá

temática; o desvio da construção por

musicologia até o final do século XX.

maior (concluído antes do K. 413);

números pares do tema e suas par-

e o K. 415, em Dó maior:

tes; a arte de formar ideias subsi-

seu lugar na sucessão, cuidadosa-

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

Em 9 de maio de 1781 o compositor
de 25 anos rompeu com o arcebispo
de Salzburgo para instalar-se como
artista independente em Viena, onde
obteria enorme sucesso artístico e
financeiro. O ápice de sua carreira
de concertista ocorreu em 1784: nos
quarenta dias da Quaresma, Mozart
participou de vinte e três eventos na

Referências
Para ouvir
CD W. A. Mozart
– Piano Concertos
– Festival Strings
Lucerne – Rudolf
Baumgartner, regente
– Margrit Weber,
piano – Deutsche
Grammophone – 2006

Para assistir
Royal Philharmonic
Orchestra – Vladimir
Ashkenazy, regente e
piano – Acesse:
fil.mg/mpiano12

Para ler
Norbert Elias –
Mozart: sociologia
de um gênio – Zahar
– 1995

Para visitar
www.mozart.com

Editora
Bärenreiter

Instrumentação

OTTORINO

RESPIGHI

Primeira apresentação

Piccolo, 2 flautas, oboé,
2 clarinetes, 2 fagotes,
2 trompas, 2 trompetes,
celesta, harpa, cordas.

Bolonha, Itália, 1879 – Roma, Itália, 1936

com a Filarmônica

mas da imitação de animais e do

OS PÁSSAROS

estilo de compositores antigos, aos

1927/1928 / 15 minutos

quais Respighi fornece os recursos sinfônicos do pós-romantismo

Em seus melhores momentos,

sista”, segundo o jornal A Noite. No

tes de orquestração aprendidos de

Ottorino Respighi exibe uma inven-

ano seguinte, Respighi retornou ao

Rimsky-Korsakov e Richard Strauss.

tividade de orquestração só com-

Rio para reger, na terça-feira, 3 de

O Prelúdio baseia-se no compositor

Embora fosse o compositor mais

parável, em seu tempo, à de Ravel.

julho, e na quinta, 5, Os pássaros

toscano Bernardo Pasquini (1637-

generosamente promovido por

Nenhum compositor italiano depois

(1927) e Impressões brasileiras

1710) e alterna quaternários e terná-

Mussolini, Respighi não se envol-

de Puccini conquistou tamanha

(1928), na qual a melodia do Dies

rios em andamentos mais ou menos

veu em política. Para Harvey Sachs,

popularidade internacional.

Irae se combina com o chocalhar

acelerados. A pomba, um Andante

ele “não tentou cair nas graças do

de ofídios do Instituto Butantã. Sua

expressivo ternário que termina em

regime por ser o único compositor

Em 1927, Respighi e a esposa,

música esteve presente nos palcos

Allegro, se vale de uma composição do

de sua geração que este apoiava

Elsa Respighi, visitaram o Brasil.

do Brasil e nas ondas das Rádios

parisiense Jacques Gallot (?-c. 1690).

sem ser solicitado”. Já na política

No sábado, 18 de junho, apresen-

Clube e Sociedade desde a segunda

A galinha, um Allegro vivace ternário,

musical Respighi assumiu posição

taram-se na embaixada da Itália.

metade dos anos 1920.

remete-se a Rameau (1683-1764),

conservadora ao assinar o Manifesto

e O rouxinol, um Andante mosso

de músicos italianos pela defesa da

Na quinta-feira, dia 30, o Teatro

germânico.

Municipal do Rio recebeu a Socie-

Se o realismo d’Os pinheiros de Roma

quaternário, a um anônimo inglês.

tradição romântica do Oitocentos, em

dade de Concertos Sinfônicos de

incorpora a gravação fonográfica de

O movimento final, O cuco, em qua-

1932, contra “a balbúrdia atonal e

São Paulo para interpretar Danças e

um rouxinol à orquestra, Os pássaros

ternário, retorna a Pasquini e às

pluritonal, o objetivismo e o expres-

árias antigas (1917), Fontes de Roma

parte de evocações animais por

alternâncias de andamento para

sionismo”. Mussolini tomou partido

(1915/1916), Os pinheiros de Roma

compositores dos séculos XVII e XVIII,

preparar a volta do tema inicial,

dos modernistas nessa ocasião.

(1923/1924) e a canção Il tramonto

que Respighi organiza numa sequên-

na celesta, e sua repetição, em tutti

(1914) sob a regência do compositor.

cia de movimentos contrastantes,

conclusivo. Não há narrativa nem

A segunda récita, no sábado, 2 de

sujeitos a mudanças internas de

impressão de sentimentos. Logo,

julho, trouxe Respighi ao piano no

andamento e compasso, e a requin-

não se trata de música de programa,

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

Concerto em modo mixolídio (1925)
e Elsa numa seleção de canções. A
terceira, na tarde de domingo, dia 3,
combinou canções de Enrique Oswald,
Francisco Braga e compositores italianos com melodias populares da
América do Sul. O “Wagner italiano”
representava a Itália “atual e progres-

Referências
Para ouvir
Philadelphia Orchestra –
Eugene Ormandy,
regente – Acesse:
fil.mg/rpassaroseo

Para ouvir
Chicago Symphony
Orchestra – Désiré
Defauw, regente –
Acesse: fil.mg/
rpassarosdd

Para assistir
State Academic
Symphony Orchestra –
Evgeny Svetlanov,
regente – Acesse:
fil.mg/rpassaroses

Para ler
Stanley Sadie – The
New Grove Dictionary
of Music and
Musicians – Macmillan
– 2001 / Dicionário
Grove de Música –
Zahar – 1994

Editora
Ricordi
Representante:
Melos Ediciones
Musicales S.A.

Instrumentação

PAUL

HINDEMITH

Hanau, Alemanha, 1895 – Frankfurt, Alemanha, 1963

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

Última apresentação
09/04/2013
Marcos Arakaki, regente

III – A tentação de Santo Antônio – é
o mais longo movimento e também

SINFONIA “MATIAS, O PINTOR”

o mais agitado, como o quadro que o

1933/1934 / 25 minutos

inspirou. Em um pesadelo, Matias se
vê sob as feições de Santo Antônio,

Após a Primeira Guerra, já bastante

dade, à luz dos eventos políticos. A

interdição da ópera), em Berlim,

atormentado por pássaros fantásti-

conhecido como pedagogo e teórico,

ópera foi considerada conceitual-

sob a batuta de Furtwängler. Sua

cos, répteis e demônios. No céu, Deus

o músico Paul Hindemith começa a

mente perigosa (por “perverter da

linguagem privilegia as tradições

é representado no momento em que

se impor na Alemanha como com-

maneira mais vil a música alemã”), e

do canto gregoriano e do Volkslied

envia o anjo para salvá-lo. A parte

positor. Permanece firmemente

sua proibição na Alemanha causou

(o canto popular alemão). Os movi-

central corresponde ao encontro de

vinculado às estruturas formais tra-

acirrada batalha político-musical.

mentos trazem títulos correspon-

Matias com o santo eremita que lhe

dicionais, mesmo quando se deixa

Hindemith viu-se abandonado por

dentes aos três painéis do retábulo:

traz conforto. O pintor, após tantos

inspirar no jazz ou no canto popular

colegas, intérpretes e compositores,

alemão. Sua linguagem busca uma

enquanto, corajosamente, o maestro

I – Concerto de anjos – retrata a

E a obra termina com a vitória do Bem

síntese entre os ideais neoclássicos

Wilhelm Furtwängler (da Filarmônica

Natividade, com anjos instrumen-

sobre o Mal – as madeiras se impõem

e a pesquisa de novas sonoridades.

e da Ópera de Berlim) tomava sua

tistas adorando o Menino e sua

sobre as cordas, com a citação do

defesa. A estreia da ópera Matias,

Mãe. Na lenta introdução, os trom-

hino-coral Lauda, Sion, Salvatorem de

Com a chegada dos nazistas ao poder,

o pintor só aconteceu em 1938, na

bones citam o coral popular Três

São Tomás de Aquino. Segue-se, com

Hindemith radicalizou sua opção es-

Suíça, com grande repercussão.

anjos cantam uma doce melodia,

toda a potência dos metais, o Alleluia

antecedendo o allegro em que pre-

conclusivo, coroação da obra em lou-

dominam ritmos dançantes.

vor aos grandes valores humanos.
Extraído do texto de

tética, pautada sobre princípios mo-

tormentos psicológicos, enfim é salvo.

rais humanísticos. Dedicou-se à com-

Hindemith escolheu, para criar uma

posição de uma ópera sobre a vida

sinfonia de mesmo título, três cenas

do pintor gótico Mathias Grünewald

correspondentes ao célebre tríptico do

II – Descida ao túmulo – mostra

(1475-1528), que retratou os horro-

altar-mor da igreja de Santo Antônio

Cristo tombando pesadamente da

res, os sofrimentos e os conflitos de

de Isenheim, em Colmar (Alsácia),

cruz. Verdadeira marcha fúnebre, na

sua época, marcada pela Guerra dos

obra significativa do exaltado e como-

qual um oboé e depois uma flauta,

Camponeses no Sul da Alemanha.

vente misticismo de Grünewald. A

sobre surdos pizzicati, lamentam e

Embora o pintor fosse o personagem

Sinfonia estreou em 1934 (antes da

choram com infinita tristeza.

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.

principal da ópera, o tema central
era a vocação do artista, a revolta
contra a autocracia e a defesa do
liberalismo germânico. Diante da
ascensão do fascismo, Hindemith
propunha uma reflexão sobre as
relações entre o artista e a socie-
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CD Paul Hindemith
– Mathis der Maler
Symphony e outras –
New Zealand Symphony
Orchestra – Franz-Paul
Decker, regente – Naxos
– 1995

Para assistir
Gustav Mahler
Jugendorchester –
Herbert Blomstedt,
regente – Acesse:
fil.mg/hmatias

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

Para visitar
www.hindemith.info
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NO CONCERTO...

FESTIVAL
TINTA FRESCA

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.

CONCERTO DE ENCERRAMENTO

C O M O S C O M P O S I T O R E S F I N A L I S TA S

Encontramos novos sons!
19 DE JUNHO, 20h30

M A R C O S A R A K A K I , regente

ENTRADA   GRATUITA

Distribuição de ingressos a partir de 15/06, às 12h, somente

BUTCHER | FACÓ | ROSSI | ATHAYDE | REIS

na bilheteria da Sala Minas Gerais, limitada a 4 por pessoa.

AGENDA

No Haus München música e gastronomia se harmonizam.

N A C A PA

Junho / 2018

DIA 3, 11h Juventude
DIAS 7 E 8, 20h30 Presto e Veloce
DIAS 14 E 15, 20h30 Allegro e Vivace

Apresentando seu ingresso, compre um prato e ganhe outro para seu acompanhante.*

DIA 19, 20h30 Festival Tinta Fresca
DIA 23, 18h Fora de Série /

50
/hausrestaurante

/hausmunchenoficial

Rua Juiz de Fora, 1257 - Belo Horizonte, MG | Telefone: (31) 3291-6900

*Promoção válida para prato de igual ou menor valor.

Leste Europeu
DIAS 29 E 30 Turnê Estadual /
Poços de Caldas e Passos

Tentação de Santo Antônio,
de Matthias Grünewald

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

MANT ENEDOR

PATRO CÍ N IO

DIVULGAÇÃO

COM UNI CA ÇÃ O IC F

REALIZAÇÃO

Sala Minas Gerais
Rua Tenente Brito Melo, 1.090 - Barro Preto
CEP 30.180-070 | Belo Horizonte – MG
(31) 3219.9000 | Fax (31) 3219.9030
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