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Uma parceria magnifique! 
A AccorHotels, presente em mais de 95 
países e com um amplo portfólio de 
marcas, reforça sua liderança em operação 
hoteleira no mundo como grupo que 
coloca a paixão pela hospitalidade e 
acolhimento como prioridade. Sempre 
pronto para receber hóspedes do mundo 
inteiro e tornar a promessa #feelwelcome 
uma experiência singular.

Para a AccorHotels, lado a lado com 
a hospitalidade caminha a inovação, 
que levamos para cada uma de nossas 
bandeiras, como mais uma oportunidade 
de surpreender nossos clientes, ávidos por 
experiências exclusivas em suas viagens ou 
compromissos de negócios.

Tendo a cultura como um de seus 
pilares, a rede Sofitel, marca de origem 

francesa, apoia pelo segundo ano 
consecutivo o Festival Ópera na Tela, 
que une ópera e cinema em um evento 
primoroso. O Sofitel Convida a todos a 
prestigiarem o “Ópera na Tela” e suas 
iniciativas educativas que inspiram vidas e 
movimentam o cenário cultural Brasileiro.
Hotéis onde Life is magnifique! 
 
Obrigado, 

PATRICK MENDES 
CEO AccorHotels América do Sul

DESCUBRA NOSSOS ENDEREÇOS MAGNÍFICOS NA AMÉRICA DO SUL
A REDE SOFITEL CRIA EXCLUSIVOS HOTÉIS E RESORTS DE LUXO NOS DESTINOS MAIS ATRAENTES DO MUNDO.               

RIO DE JANEIRO, MONTEVIDÉU, BUENOS AIRES, PARIS, NOVA IORQUE E SIDNEY... DESCUBRA TODOS OS NOSSOS 

MAGNÍFICOS ENDEREÇOS EM MAIS DE 40 PAÍSES VISITANDO WWW.SOFITEL.COM

MY MAGNIFIQUE VOYAGES
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Depois de facilitar o acesso de milhares de trabalhadores a uma refeição de qualidade, 
nós, da Ticket®, através do Ticket Cultura® apoiamos e incentivamos o acesso à cultura e 
ao conhecimento. Uma das ações que concretiza esse ideal é a Semana Ticket Cultura®, 
que desde 2007 já atingiu 1,3 milhão de pessoas oferecendo shows, circo, programação 
infantil, teatro, cinema e muito mais.

www.ticket.com.br
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A edição do Festival Ópera na Tela, ano 
passado, foi um verdadeiro sucesso: 
reuniu um grande público entorno de uma 
seleção de filmes de ópera de qualidade 
unanimemente reconhecida por todos. 
Incentivada pelo caloroso acolhimento da 
primeira edição do Festival, a equipe de 
produção do Ópera na Tela reconduz, este 
ano, a experiência com a mesma excelência. 

A edição de 2016 reunirá criações das 
equipes artísticas das mais prestigiosas 
cenas internacionais e nos permitirá 
conhecer vozes de intérpretes excepcionais. 
Podemos citar, em especial, Gianni Schicchi 
de Puccini, apresentada na Ópera de Los 
Angeles sob a direção de Woody Allen e 
Plácido Domingo, ou ainda, as produções da 
Ópera de Salzburg prestigiando a estrela em 
ascensão do canto lírico – Jonas Kaufmann.

Ficamos entusiasmados por constatar 
que a nova temporada é também parte 
essencial do repertório da Ópera de Paris e 
do Festival de Aix-en-Provence, ao mesmo 
tempo que Claude Debussy, Camille Saint-
Saëns e Charles Gounod ocupam lugar de 
destaque na programação. Olivier Py será 
novamente prestigiado por seu trabalho 
de direção no Navio Fantasma, de Richard 
Wagner, na Ópera de Viena. Em paralelo ao 
festival, o francês Raphaël Sikorski, técnico 

vocal responsável pelo treinamento das 
vozes líricas mais conhecidas da atualidade, 
conduzirá oficinas para cantores brasileiros 
de arte lírica.

A fim de reafirmar a dimensão popular 
desta arte, frequentemente considerada 
como reservada a uma elite, o Festival 
Ópera na Tela propõe também ações 
educativas programadas em parceria com 
escolas e instituições. A elaboração de 
ferramentas pedagógicas específicas e de 
projetos gratuitos ao ar livre completam 
esta ação. 

Graças à qualidade de sua programação e 
à extensão progressiva de sua divulgação 
no território brasileiro, o Festival Ópera na 
Tela se impõe como principal referência 
do cinema internacional de ópera no 
Brasil. A Embaixada da França e o Instituto 
Francês do Brasil estão particularmente 
felizes por trazerem novamente seu apoio 
a este evento. 

LAURENT BILI 
Embaixador da França no Brasil

Um verdadeiro sucesso!



A nossA Arte é  
gerar energia
A EDF Norte Fluminense é uma empresa geradora de energia 
elétrica do Grupo Electricité de France. Genuinamente carioca, 
mas com fortes raízes francesas, a empresa tem orgulho 
de apoiar iniciativas que buscam conexões e diálogo com 
manifestações artísticas e culturais.

edfnortefluminense.com.br

an_edfnf_01b.indd   1 22/09/16   11:34
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O melhor pelos melhores
“A música pode nos ajudar a enfrentar a crise 
moral que atravessamos. Pois, num mundo 
essencialmente laico, ela oferece uma forma 
viva de espiritualidade universal que se dirige 
à alma e à mente». Essas recentes afirmações 
de Jordi Savall, incansável defensor da música 
barroca, da paz e do diálogo entre as culturas, 
forjam a base do que anima o Ópera na Tela. 

Estamos orgulhosos que, após o sucesso da 
edição de 2015, o festival tenha ganhado a 
aposta e se tornado anual! Pois sabemos que 
só um trabalho de formiguinha nos permitirá 
ganhar novos públicos e consolidar o evento 
na agenda cultural brasileira. 

Mais uma vez, o festival oferecerá ao púbico 
a oportunidade única de descobrir uma 
verdadeira temporada de óperas e uma 
viagem aos mais lindos palcos mundiais. Um 
passeio guiado por um princípio essencial: 
oferecer o melhor pelos melhores. Nosso 
objetivo é que o público brasileiro possa 
renovar esta emoção a cada ano, encontrando 
seus astros favoritos e descobrindo talentos 
do futuro. 

De fato, o festival cultiva a dupla ambição 
de reforçar o clube dos que compartilham a 
paixão pela cultura lírica e de democratizar 
esse clube. O programa educativo será 
reforçado sob a batuta do entusiasta Maestro 
Ricardo Prado. Haverá mais uma masterclass 
de canto lírico, promovida pelo renomado 

coach parisiense Raphaël Sikorski. Assim, 
o festival convidou para participar a esta 
masterclass a Bruna, uma jovem cantora 
de 13 anos, filha de pedreiro, originária de 
Marilia, no interior de São Paulo. Descoberta 
recentemente pela Globo, Bruna cultiva um 
talento para o canto lírico desde os 5 anos 
de idade. Um exemplo de que a ópera não é 
reservada às elites!

Pela primeira vez, o festival receberá o «apoio 
moral» de um grande artista do canto lírico, o 
barítono Vito Priante, residente em Paris, que 
canta nas maiores casas de ópera do mundo. 
Priante aceitou “apadrinhar” o festival e cantar 
para o público do Parque Lage. 

Esse maravilhoso programa não seria 
possível sem a confiança renovada dos 
principais parceiros do festival Opera na Tela, 
e gostaríamos de agradecer fortemente a 
eles: o grupo ACCOR/SOFITEL, através da 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de 
Janeiro (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
Secretaria de Cultura), a EDENRED/Ticket e 
o nosso novo parceiro de 2016, a EDF Norte 
Fluminense, através da Lei Rouanet (Ministério 
da Cultura). Um agradecimento especial 
a Patrick Mendes, Gilles Coccoli, Yann des 
Longchamps e Adhemar de Oliveira. 
 
CHRISTIAN BOUDIER 
Diretor do Festival

POR QUE APRENDER
FRANCÊS?

POR QUE APRENDER
NA ALIANÇA FRANCESA?

• É o idioma oficial de organizações 
internacionais como ONU, COI, FIFA, entre 
outras.

• É falado em 56 países.

• É o segundo idioma oficializado pelo MEC para o 
programa Ciência sem Fronteiras.

• Facilita o acesso a carreiras na educação, 
relações internacionais, pesquisa e turismo.

• É um dos idiomas obrigatórios para ingresso 
na carreira diplomática. 

• É um diferencial no mercado de trabalho.

• É o idioma da arte, da gastronomia, da moda 
e do amor.

• É a segunda língua mais usada na internet.

• É a única instituição autorizada pelo 

governo francês a aplicar exames 

internacionais de proficiência em língua 

francesa.

• Integra a maior ONG de difusão cultural 

do planeta, além de organizar diversos 

eventos gratuitos no Rio de Janeiro.

• Possui filiais com uma estrutura completa 

e moderna, que inclui quadros interativos, 

espaços multimídia e grande acervo 

francófono para consulta e empréstimos.

• É a referência há mais de 130 anos no 

ensino do idioma francês no Rio de Janeiro.

anuncio-opera-na-tela.indd   1 03/10/2016   16:15:17
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Você pode contar com a gente em todos os 
passos da sua viagem. Em apenas um clique, 
você sonha, seleciona e compartilha. Onde quer 
que você esteja, você pode confiar em nós.
Feel Welcome.

Receber você 
mesmo antes 
da sua chegada 
É PARTE DO NOSSO 
TRABALHO TAMBÉM.
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Paixão, graça, devoção, violência, humor 
– tudo que é humano está na ópera. A 
afirmação não é nova, mas a reafirmação 
é importante. A ópera trata a nossa 
humanidade de forma complexa – não 
tem intenção de ser superficial. O mesmo 
pode ser dito sobre o cinema e outras artes, 
é verdade. Mas há na ópera e no cinema 
uma afinidade: ocorre um encontro de 
todas as artes, não como reunião, mas 
como potência. E o encontro da ópera 
com o cinema, esta nova arte, o que pode 
criar? O Festival Ópera na Tela existe para 
apresentar, ao público de todo o Brasil, as 
melhores respostas a essa indagação.

Esta terceira edição impressiona por várias 
razões, mas me deterei em apenas duas 
delas.

A primeira é a qualidade de seus títulos. 
A Trinca Dourada de Verdi – La Traviata, 
Rigoletto e Otello – em produções 
impressionantes e a estreia de Wagner no 
Festival, com um Navio Fantasma aclamado 
em todo mundo. Veremos como se saiu 
Woody Allen em sua primeira direção de 
ópera e assistiremos a alguns criadores que, 

com certeza, já são definitivos: Philippe 
Stölz, Stefano Poda, Olivier Py, Katie 
Mitchell. O mesmo se pode afirmar sobre 
os regentes – como Noseda, Thielemann, 
Minkovsky, Jordan, Pekka-Salonen - e 
intérpretes: Kaufmann, Stroppa, Maestri, 
Irina Lungu, Peretyatko, Diego Flórez, 
Brimberg, Alvarez, Tézier. Neste elenco 
genial destaca-se a voz, a atuação e o 
exemplo de Plácido Domingo, presente em 
dois títulos.

A segunda razão é condição da primeira: a 
dedicação (numa palavra pouco dramática) 
de trazer qualidade, abrir o mundo e os 
caminhos dos melhores artistas numa 
hora em que o Brasil enfrenta desafios tão 
imensos e promissores.

Como sempre, o Festival tem orgulho de 
se dedicar à educação, em diversas ações 
destinadas a professores e alunos das 
nossas redes públicas e a jovens talentos 
líricos brasileiros.

Ópera na Tela está de volta como uma 
marca da urgência e beleza do verbo que 
imanta todas as artes nestes filmes: realizar.

Bom espetáculo!

MAESTRO RICARDO PRADO  
Conselheiro artístico do Festival

Realizar é preciso
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AQUI VOCÊ ESTÁ SEMPRE NO CENTRO DE TUDO
Bem-vindo à nossa Business Class, onde o seu conforto é nossa prioridade.

AIRFRANCE.COM.BR

36234_ANR_New Business_170x170_Varilux.indd   1 9/26/16   3:57 PM

Estrela de ópera em ascensão, o barítono 
Vito Priante é o convidado de honra do 
Festival Ópera na Tela! 

Tem sua voz descrita como luminosa e 
elegante, encantadora, sedutora e animada. 
Nascido em Nápoles e morando em Paris, 
Vito tem se apresentado por toda Europa 
em muitos teatros de renome, como o 
Teatro Alla Scala de Milão, The State Operas 
em Viena, Teatro di San Carlo de Nápoles, 
Royal Opera House de Londres, Teatro dell’ 
Opera de Roma, La Fenice de Venecia e 
atuou também nos festivais de Salzburgo 
e Edimburgo, sempre acompanhado por 
maestros de fama internacional como 
Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Ivor 
Bolton, Daniel Harding, entre outros.

Vito oferecerá recitais no Rio de Janeiro e 
em São paulo. O público poderá assistí-lo 
também em um dos filmes da seleção Ópera 
na Tela, Iolanta, de Tchaïkowski, apresentada 
na Opera Bastille de Paris em 2016.

Vito Priante, será acompanhado pelo 
renomado pianista e maestro francês, 
Dominique Trottein, convidado assíduo 
das maiores casas de ópera na Europa. 
Trottein, em outubro de 2016, foi nomeado 
maestro residente do teatro de Mogador 
de Paris, para dirigir um dos musicais mais 
famosos do mundo, “O fantasma da Ópera”. 
Infelizmente, um incêndio, na casa de 
espetáculos, cancelou a temporada. Mas 
em compensação, Dominique Trottein 
conseguiu tempo em sua agenda para 
aceitar o convite do Festival e vir ao Brasil. 
Sorte nossa!

Convidado de honra do festival 
VITO PRIANTE

Vito Priante / Crédito foto: Antonio Aragona

Dominique Trottein
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ARACAJú CURITIBA

PORTO ALEgRE

FLORIANóPOLIS

JOãO PESSOA

MARINgá

LONDRINA

BELO HORIzONTE

CAMPINAS

PELOTAS

Cinemas Parceiros

*lista definida no momento de fechamento deste catálogo, outros cinemas poderão ser incluídos na programação,  
consulte no site www.operanatela.com

MACEIó

SANTOS

PETRóPOLIS

gOIÂNIA

NITERóI

RECIFE

RIO DE JANEIRO

SALVADOR

SãO LUIS

SãO PAULO

PALMAS

BELÉM

BRASíLIA
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Champagne Vollereaux
distribuição exclusiva

Chez France.
www.chezfrance.com.br

O Festival Ópera na Tela tem por vocação a 
excelência. E cumpre seu papel fundamental 
ao oferecer o que há de mais sofisticado em 
cultura lírica ao público brasileiro. Mas não 
se trata apenas de ofertar, mas também de 
cativar e incentivar a formação de novas 
plateias para essa linguagem tão rica.

A ação educativa do Ópera na Tela, sob 
a supervisão do Maestro Ricardo Prado, 
reservou, aos alunos e professores das escolas 
da rede pública, ONGs e projetos sociais, um 
programa mais que especial. 

Cinco sessões, no Cinema Odeon, receberão 
turmas inteiras para assistir a comédia Gianni 
Schicchi, de Puccini, em uma fantástica 
montagem produzida e dirigida por Woody 
Allen para a Ópera de Los Angeles. Ao 
final das sessões, cada aluno receberá um 
Caderno Educativo mostrando o mundo 
da ópera e seus principais aspectos. Antes 
das sessões, alunos e professores poderão, 

ainda, realizar uma instigante visita guiada ao 
principal espaço artístico da cidade, o Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, em cooperação 
com o Festival.

A série Mãos à Ópera, desenvolvida em 
parceria com a Multirio (Empresa Municipal 
de Multimeios, vinculada à Secretaria 
Municipal de Educação) será, nesta edição, 
disponibilizada em DVD e distribuída aos 
professores. Os episódios da série que 
mostram o processo de criação e realização 
da ópera serão tema do Encontro para 
Professores, cujo objetivo é proporcionar aos 
educadores um encontro com a Ópera, além 
de apresentar propostas de atividades e suas 
utilizações em sala de aula. 

No Caderno de Atividades, que acompanha o 
DVD, os professores irão encontrar propostas 
de atividades  que exploram as múltiplas 
potencialidades da Ópera como arte 
dramática e didática.

Mais do que formar ou informar, estas ações e 
materiais foram pensados para proporcionar a 
estes jovens um repertório amplo e repleto de 
oportunidades de identificação. Costuma-se 
dizer que nada do que é humano é estranho 
à ópera. Para uma formação sempre mais 
tolerante, por uma educação urgentemente 
mais humanizadora, as artes precisam estar 
nas escolas. Por excelência, a ópera não  
pode faltar!

Maestro Ricardo Prado

EDUCATIVO
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O Festival Ópera na Tela investe no 
intercâmbio entre profissionais brasileiros e 
internacionais.  Nesta edição, a masterclass 
de Canto Lírico terá como preparador 
vocal o virtuoso francês Raphaël Sikorski 
e como pianista, contará com a premiada 
Priscila Bomfim, maestrina e preparadora da 
Academia de Ópera Bidu Sayão desde 2000. 

O encontro irá receber 10 cantores brasileiros, 
na sede da Associação Brasileira de Música, 
para oito dias de intensa preparação, entre os 
dias 19 e 28 de outubro. 

O ator e cantor lírico Raphaël Sikorski formou-
se na Escola Nacional Superior de Artes e 
Técnicas do Teatro, do Conservatório Nacional 
de Artes Dramáticas de Paris, onde foi aluno 
de Madeleine Marion e Catherine Hiegel. 
Também se diplomou em canto no Colégio 
Royal de Música de Londres.

Fascinado pelo papel fundamental da técnica 
vocal na carreira do artista, criou em 2001, 
em Paris, o “Curso Raphaël Sikorski”, com a 
finalidade de treinar o cantor de ópera. Desde 
2004, Sikorski é o treinador vocal associado 
ao “Laboratoire de la Voix”, dirigido por 
Elisabeth Fresnel.

Dedica-se há vários anos à preparação e 
aprimoramento de cantores líricos. Em 2011, 
criou o festival Les nuits de Chéronne, em 
um castelo na região da Sarthe (França). A 
partir de 2013, Sikorski é o preparador vocal 
da Academia de Jovens Cantores da Ópera 
Comique, em Paris. 

No grupo de artistas com quem trabalha 
estão nomes como Natalie Dessay,  
Rolando Villazon, Marie-Ange Todorovitch, 
entre outros. 

Raphaël está convencido que os cantores 
líricos, onde quer que estejam na evolução 
de suas carreiras, precisam de um ouvido 
externo que controle a evolução e a saúde de 
sua voz. “Um cantor lírico profissional pode 
ser comparado a um atleta de alto nível. Ele é 
um atleta da voz. ” – diz Raphaël.

A MASTERCLASS DE RAPHAËL SIKORSKI

engie.com.br

Energia e serviços agora
em uma única solução.
O mundo dos negócios está cada vez mais exigente. É por isso que a ENGIE, maior 
geradora privada do país, agregou toda a sua experiência em geração de energia 
a serviços de e�ciência energética, engenharia de manutenção e integração de 
sistemas. Baseada em soluções inteligentes, inovadoras e feitas sob medida para 
os clientes, a ENGIE está empenhada em construir a energia e a cidade do futuro. 
Porque o mundo muda e, com ele, toda a nossa energia.

GDF SUEZ, Tractebel Energia, EMAC e Ineo agora são
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CAVALLERIA RUSTICANA/ 
PAgLIACCI   

SINOPSE  
Cavalleria Rusticana Cavalleria Rusticana
Turiddu fica noivo de Lola antes de partir em 
uma missão militar. Lola não o espera e casa-se 
com Alfio. Ao voltar, Turiddu seduz Santuzza, e 
vira amante de Lola. Santuzza conta para Alfio 
sobre a traição. Alfio desafia Turiddu para um 
duelo que culmina com a morte do traidor.
Pagliacci A companhia teatral Pagliacci chega 
à aldeia Calábria. Nedda, esposa de Cânio, tem 
um romance com Silvio e promete fugir com 
ele. Apaixonado por Nedda, Tonio alerta Cânio, 
que surpreende a esposa em flagrante. Durante 
a encenação, Cânio mata Nedda e Silvio.

Festival de Páscoa de Salzburg 
----------------------------------------------- 

Compositor Pietro Mascagni (1863-1945) /
Ruggiero Leoncavallo (1858-1919) 
Maestro Christian Thielemann 
Direção Philippe Stözl
Elenco Cavalleria Jonas Kaufmann | Annalisa 
Stroppa | Ambrogio Maestri Elenco Pagliacci Jonas 
Kaufmann | Maria Agresta | Tansel Akzeybek
 Lewis, Fabio Sartori
Duração Cavalleria: 1h14 / Pagliacci: 1h26

#historiasverdadeiras

obrigado por fazer parte desta história

anos

AFA-LOC-28932-008-An.Opera40AnosCaras_170x170.indd

AFA-LOC-28932-008-An.Opera40AnosCaras_170x170.indd   1 10/7/16   11:09 AM
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A Metropolitan Opera de Nova Iorque foi a 
primeira companhia a apresentar Cavalleria 
Rusticana e Pagliacci juntas, em uma mesma 
noite, em 1895. Apelidadas de “CavPag”, 
se tornaram irmãs inseparáveis, e a lista de 
semelhanças e preferências são infindáveis: a 
época, a “escola” dos compositores, a duração, 
os sentimentos em questão, o Mezzogiorno de 
camponeses rústicos e de “honra” inflexível do 
sul da Itália. A união é excepcional, e não foi 
uma estratégia de seus compositores, Pietro 
Mascagni e Ruggiero Leoncavallo. As duas obras 
carregam afinidades musicais e dramáticas: 
ambas são tragédias violentas envolvendo 
infidelidade conjugal, em Cavalleria, Turiddu é 
o sedutor e em Pagliacci, Canio é o traído.
Estas óperas lideraram uma tentativa de 
revitalização de um gênero lírico, o verismo, 
que tem raízes na literatura italiana do final do 
século XIX. Por meio de Cavalleria Rusticana e 
Pagliacci, a ópera buscou uma nova dimensão 
dramática, dedicada às dores da paixão de 
forma “natural”, com a força do sentimento 
“vivido”, e distante dos temas da história, da 
mitologia ou mesmo das tragédias tradicionais. 
Ao buscar o “realismo” a ópera verista teria de 

conciliar “naturalidade” e “verdade” em uma 
obra de arte: mas, logo, por meio da música?
Se Cavalleria Rusticana é a primeira ópera verista, 
só dois anos depois, em Pagliacci, o manifesto 
do novo estilo se fez notado no famoso Prólogo, 
acrescentado à ópera a pedido de cantor lírico 
Victor Maurel. Tido como o melhor barítono 
verdiano de seu tempo, Maurel se entusiasmou ao 
ler a obra e se ofereceu para interpretar o palhaço 
Tonio, sugerindo que o autor expandisse o papel 
com uma ária. Será o famoso Prólogo que vai fazer 
de Leoncavallo o líder do «realismo» lírico. Tonio 
coloca a cabeça entre as cortinas fechadas, pede 
permissão ao público para falar e apresenta: «O 
autor procurou pintar um pedaço da vida. Sua única 
máxima é que o artista é um homem que para os 
homens escreve. E é inspirado pela verdade». É 
como uma alegoria: «Eu sou o Prólogo!» – diz ao 
final. Esta introdução mostra que era impossível 
fazer da ópera um espelho fiel da realidade, ao 
contrário do que Tonio promete ao público. 
Mas a “Verdade” é uma senhora complicada: 
apropriada por qualquer voluntarioso, a 
ninguém pertence. O que é isso? É, outra 
vez, a incompatibilidade entre as artes e seus 
manifestos. Alguns bem melhores do que 
suas obras; outros, como neste caso, são 
panfletos a sobrar e escorrer, melancólicos e 
inúteis, das obras que pretendem explorar. 
A montagem aqui apresentada marcará época pela 
presença espetacular do tenor Jonas Kauffmann 
apoiada numa voz não muito grande, mas bem 
trabalhada e na atuação de um intérprete que 
neste filme se revela superlativo. Excelência que 
se deve a um trio poderoso: o próprio artista, 

o maestro Christian Thielemann e o diretor 
Philipp Stölzl, que trará muitos e sofisticados 
elementos para este amálgama maravilhoso. 
O cenário se compõe de seis retângulos dispostos 
em dois andares de três “caixas”, e são apresentados 
em formato 16/9, ou seja, a tela do cinema, do 
tablet ou da tevê. É cinema quando se assiste e 
o diretor capta a cena em uma “caixa” e a projeta 
em outra, intensificando a trama. É cinema 
também na ambientação do primeiro título como 
um filme mudo alemão, e no segundo, numa 
caracterização felliniana, um certo Amarcord.
A Cavalleria se passa em preto e branco e são 
muitas as referências visuais - desenhos de George 
Groz, autores noir de HQ e, para nós, xilogravuras 
de Lasar Segall. Em Pagliacci a xilogravura está lá, 
mas as cores são vivas ou em pastel determinadas 
pelos saltimbancos e pela comedia dell’arte. Do 
ponto de vista dramático, Stölzl se ampara no 
cinema, mas não apenas nele. Sua narrativa da 
Cavalleria é de romance, com variedade de cenas 

e pontos de vista, enquanto a de Pagliacci celebra 
o teatro, onde cenários são trocados e a eterna 
correria dos bastidores acontece diante da plateia 
- o teatro dentro do teatro onde, nos avessos dos 
avessos, o palhaço encena sua vida real. O ponto 
alto da ópera – Vesti la giubba - é interpretada como 
um enorme crescendo, com uma interioridade 
nada verista, uma consciência a brotar e a revelar-
se. E é pelo cinema que veremos a intimidade, a 
solidão, a violência a transbordar na maquiagem.
É assim que se revela o inesperado Kaufmann: 
o grande ator, para Diderot, se torna supremo 
ao parecer não atuar. É assim que o drama não 
está quando ele canta, mas onde ele está.
A orquestra e seu maestro, despreocupados se 
são alemães ou italianos, dedicam-se a oferecer 
uma sonoridade majestosa com a segurança e 
a gentileza exigida pelo elenco. É assim, pela 
grande arte, que se busca sem descanso e sem 
posse a Verdade - como o grande Amor.
Bom espetáculo!
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OS DOIS FOSCARI  

SINOPSE  
Os dois Foscari são Francesco e seu filho 
Jacopo, que volta do exílio para enfrentar as 
acusações de traição. Jacopo é inocente, mas 
os apelos de sua mulher Lucrécia e de seu 
poderoso pai não são suficientes para salvá-lo 
da condenação pelo hostil Conselho dos Doze.

Teatro Alla Scala de Milão

----------------------------------------------- 

Compositor Giuseppe Verdi. (1813-1901) 
Maestro Michele Mariotti 
Direção Alvis Hermanis
Orquestra do Teatro Alla Scala de Milão
Elenco Plácido Domingo, Francesco Meli, Anna 
Pirozzi, Andrea Concetti e Chiara Isotton.
Duração 2h10
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Verdi chamava de “as galés” o período inicial 
de sua carreira em que escreveu seis óperas. 
O ritmo não diminui com o sucesso e chega 
a ser difícil compreender a verve criativa e a 
energia física que ele dedicou à sua obra. I Due 
Foscari, sua sexta ópera, foi composta aos 31 
anos e é uma de suas criações mais escuras e 
tristes. Em essência, é a tragédia de um pai que 
nada pode fazer para proteger sua família – o 
compositor tentava ainda resistir à experiência 
devastadora, de alguns anos antes, da perda 
da esposa e de seus dois filhos pequenos.
A encomenda para o palco menor, mais 
íntimo do teatro La Fenice, de Veneza, era a 
oportunidade perfeita para o desejo de Verdi de 
romper com as grandes óperas e seus imensos 
coros como ele havia escrito para o La Scala. 
Foi também a primeira de muitas óperas escrita 
com o libretista Francesco Maria Piave.
Quando o convite chegou, em 1843, Verdi já 
tinha planos para adaptar o drama de Lord Byron. 
Acusado de corrupção, traição e cumplicidade em 
um crime, depois de torturado, Jacopo Foscari é 
arrastado até o pé do trono de seu pai, Francesco 

Foscari –o Doge de Veneza. Impotente para salvá-
lo, o pai terá que decidir se assinará a condenação 
de seu próprio filho. Ao final, forçado a abdicar pelo 
Conselho dos Dez, Francesco morre ouvindo os 
sinos comemorando a eleição de seu sucessor.
O compositor sabe tudo o que pode tirar dessa 
tragédia política e familiar: “Este é um assunto 
que deve ser tratado, e que se presta muito como 
música, porque transborda paixão”. Ele volta à 
temas como exílio e nostalgia da terra natal, 
essencial para Nabucco (1842) e a escuridão da 
prisão e a alma dilacerada por tormentos interiores, 
como em Oberto (1839). Há também novos 
temas que aparecerão em futuras produções 
verdiana – o desespero paterno de Rigoletto 
(1851), a meditação dolorosa sobre a solidão do 
poder de Philippe II, em Don Carlos (1867), assim 
como a traição e a vingança que levam à queda 
e à morte prenunciam a ópera Otello (1887).
Mas logo Verdi compreende que esta não é a 
escolha mais sábia para atender um pedido de 
Veneza. O livro revela um retrato intransigente da 
vida política da cidade em meio às rixas antigas 
entre famílias poderosas cujos descendentes 
ainda são a nata da sociedade. Sob o pretexto 
de que o drama retrata as famílias Loredano 
e Barbarigo a censura rejeita o projeto. Verdi 
abandona Byron e, a partir de Victor Hugo, faz 
para Veneza uma das suas obras-primas: Ernani.
Uma nova oportunidade aparece no Teatro 
Argentina, em Roma, para o qual Verdi compõe 
uma ópera, muito rapidamente, no verão de 
1844. A estreia, em 3 de novembro de 1844, de 
I Due Foscari foi um grande sucesso, apesar de 

estar longe do triunfo de Nabucco e Ernani. Verdi 
a considerava um tanto uniforme em sua tristeza 
que não se limitava à incrível beleza dos papéis de 
barítono e tenor. A riqueza orquestral associada 
à intensidade dramática do coro seduzem 
imediatamente a todos. Verdi usa, pela primeira 
vez, temas instrumentais para caracterizar os 
personagens, criando uma atmosfera de melancolia 
íntima que ajuda a acertar os limites dessa luta 
pungente entre a razão e os sentimentos de Estado.
Apesar de todas estas imensas qualidades, I Due 
Foscari nunca esteve entre os maiores sucessos 
de Verdi, nem foi um título frequente nos grandes 
teatros. Mas ela ressurge de tempos em tempos, 
como nas décadas de 1960, 1980 e 1990. E 
agora, uma vez mais. Uma nova produção foi 
apresentada pela Los Angeles Opera em 2012, 
tendo no papel principal o próprio diretor geral 
da companhia, Plácido Domingo, que cantava 
pela primeira vez o papel para barítono de 
Francesco Foscari. O sucesso tremendo levou a 
ópera e seu anjo da guarda a Valencia em 2012, 
Viena e Londres em 2014, Barcelona em 2015, e 
esta produção de La Scala de Milão, em 2016. 
Plácido Domingos destaca-se por sua 
admirável musicalidade, beleza de timbre 
vocal, impressionante presença cênica – e 
não se pode deixar de registrar a fenomenal 
longevidade vocal de Domingo. O trágico 
Francesco Foscari está ainda mais adequado 
a Plácido Domingo do que outros papéis de 
barítono interpretados por ele recentemente. 
Aos 75 anos ele é o Francesco definitivo.
Bom espetáculo!
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Mais do que a notícia, informação 
inteligente, relevante e necessária.

17_17.indd   1 19/04/16   11:58

FAUSTO  

SINOPSE  
Alemanha, século XVI. 
Pensando em suicídio, Fausto invoca Satã, 
que se manifesta imediatamente como 
Mefistófeles, e faz um acordo para vender 
sua alma em troca do elixir da juventude. 
Transformado, sai em busca da jovem 
Marguerite. Apoiado por Mefistófeles, 
Fausto a conquista, concebe um filho e 
a abandona. Arrependido, retorna para 
salvá-la da execução, mas, horrorizada, 
Marguerite pede proteção divina e morre.

Teatro Regio di Torino

----------------------------------------------- 

Compositor Charles Gounod (1818-1893) 
Maestro Gianandrea Noseda 
Direção Stefano Poda  
Orquestra e Coro do Teatro Regio di Torino 
Elenco Charles Castronovo | Ildar Abdrazakov | 
Irina Lungu | Vasilij Ladjuk | Ketevan Kemoklidze 
Duração 3h
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Fausto, a obra-prima de Goethe, é, mais que tudo, 
a luta de um homem para superar seus limites: 
ele precisa saber mais. O Fausto de Gounod é 
um homem velho, solitário e arrependido de 
sua busca pelo retorno à juventude. Não por 
acaso, Mefistófeles o convence a assinar seu 
contrato, da venda de sua alma, mostrando-
lhe apenas uma miragem de beleza, graça e 
juventude: Marguerite. A jovem humilde e ingênua 
será seduzida, abandonada e, em seguida, irão 
matar seu filho. E o que acontecerá a ela?
Para tentar converter o “Weltanschauung” - a visão 
de mundo colossal e multifacetada de Goethe 
- em música, Charles Gounod e seus libretistas 
Jules Barbier e Michel Carré concentraram-se 
na leveza de Marguerite e na sua relação com 
Fausto. O libreto é adaptado da peça teatral 
Fausto e Marguerite, do próprio Carré, que, por 
sua vez, foi uma adaptação de Goethe. 
Tudo começa numa antiga história da tradição 

oral alemã sobre um Fausto erudito que, em 
sua busca contínua de conhecimento, ciência, 
sabedoria, e nunca satisfeito, invoca o diabo – 
Mefistófeles - que se oferece para servi-lo e levá-lo 
ao conhecimento absoluto, ao preço de sua alma. 
É a velha história: a maçã, a serpente, Adão e Eva. 
Conhecimento em troca de condenação. Mas 
o que estes autores fizeram foi criar uma outra 
obra-prima de arte que chegou a virar mania.
Coproduzida pelo Teatro Regio de Turim, a Israeli 
Opera Tel-Aviv e a Opéra de Laussane, esta 
montagem reuniu dois diretores talentosíssimos 
e que, juntos, tornam-se excepcionais: o 
maestro Gianandrea Noseda e o diretor de cena, 
cenógrafo, figurinista, coreógrafo e iluminador 
(funções desempenhadas por ele neste filme): 
o visionário Stefano Poda, que vimos em 
agosto, no Brasil, para a criação da obra “Titã”, de 
Malher, com o Balé da Cidade de São Paulo. 
O resultado é este Fausto lutando entre o 

concreto e o infinito, oscilando entre o sagrado e 
o profano, religião e ateísmo, retrato e caricatura, 
em imagens poderosamente simbólicas.
A vertigem musical ininterrupta de Gounod é 
abordada numa sequência de cenas que os adjetivos 
a fazem murchar, quase entristecer. É necessário 
ver! O palco está dominado por um imenso anel. 
Ao longo do espetáculo, lentamente, ele sobe e 
desce, gira, divide-se, espalhando um ritmo sagrado 
e solene. Em certo sentido, o anel simbólico pode 
aludir ao ciclo de vida, à circularidade a que a vida 
humana é condenada, a viver e a morrer, sem a 
oportunidade de fechar o círculo para alcançar algo 
mais elevado. Mais tarde, o anel será preenchido 
por uma árvore branca, realçando a metáfora 
da vida, que também entrará em colapso em 
torno de Marguerite como antecipação de seu 
destino infeliz – de abandono, prisão e loucura.
Como Poda também é coreógrafo, vale destacar 
a valsa no final do Ato II, uma dança neurótica 
articulada em gestos desconectados, uma cena 
impressionante. Uma valsa sombria, de ações 
loucas e de movimentos repetitivos. A “Noite 
de Walpurgis” é outro momento esplêndido de 
frenesi palpável e demoníaco: uma grande orgia 
de sórdidos mímicos cobertos com lama. 
O maestro Gianandrea Noseda é um desses 
regentes, cada vez mais raros, que entende o 
pódio como forja, a orquestra como ente a ser 
amalgamado, reluzente e doce, como essência 
desse milagre de incontáveis partes que resulta a 
ópera. A orquestra é maior que o canto, que a cena, 
que o movimento, que a palavra –  até que a própria 
música. Reúna os melhores músicos e teremos 

uma reunião de ótimos músicos. Uma orquestra é 
outra coisa, vai muito além da soma, de tudo - mas 
ainda será uma orquestra. Noseda é um maestro 
que opera o milagre de fazer com que desapareçam 
os personagens, o coro, a declamação, o palco e a 
plateia. Tudo, cada um deles e todos nós seremos 
Faustos, Mefistófoles e Marguerites. A experiência 
viva da arte conduzida por um artista excepcional.
A soprano russa Irina Lungu interpreta uma 
Marguerite delicada e intensa, graças a uma 
presença cativante no palco, uma técnica 
elegante e um timbre cristalino e admirável. 
Charles Castronovo é um Fausto vigoroso e cheio 
de sonoridade. Ildar Abdrazakov apresenta um 
Mefistófeles altaneiro e traiçoeiro, com uma voz 
sólida que enfeitiça os protagonistas da trama.
Durante séculos, a ópera foi assistida em teatros 
da Corte por algumas centenas de empoados 
aristocratas. Depois, no século XIX, os teatros 
burgueses cresceram muito para abrigar até dois 
milhares de espectadores. Hoje, a opera é também 
cinema e a cada temporada seu alcance se estende. 
Artistas, assim, engendram ainda mais beleza 
nessa esplêndida arte da ópera-cinema. E é bom 
oferecer uma certa alegria. E uma certa gratidão.
Bom espetáculo!
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 gIANNI SCHICCHI  

SINOPSE  
Buoso Donati morre e deixa em testamento 
toda sua fortuna para igreja. A família, 
cobiçando a herança, chama Gianni Schicchi 
para se passar pelo morto e assim alterar 
o testamento. Todos estão cientes de 
que a pena para esse tipo de crime é o 
exílio de Florença e a mutilação da mão 
direita. Imitando o falecido, Schicchi dá 
um golpe em toda a família e deixa os 
bens mais preciosos para si mesmo.

ópera de Los Angeles

----------------------------------------------- 

Compositor Giacomo Puccini (1858-1924) 
Maestro Grant Gershon  
Direção Woody Allen e Kathleen Smith Belcher 
Orquestra e Coro da ópera de Los Angeles 
Elenco Plácido Domingo, Arturo Chacón-Cruz, 
Andriana Chuchman, Meredith Arwady
Duração 50 min
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Não era raro que Dante transformasse seus 
desafetos em personagens, em geral os da pior 
espécie e Gianni Schicchi foi um deles. Pode ser 
surpreendente que seiscentos anos depois, um 
outro gênio italiano, Giacomo Puccini, tenha escrito 
uma ópera burlesca baseada na história de Schicchi. 
Mas foi o que ocorreu, senhoras e senhores! 
Nesses caminhos tortuosos e nublados por onde 
se encontram, mais vezes do que esperamos, o 
trágico e o cômico, a erudição e a comunicação.
Último trabalho concluído de Puccini – já que 
a ópera Turandot ficou incompleta - Gianni 
Schicchi é a terceira ópera da trilogia Il Trittico, que 
compreende Il Tabarro, um melodrama, e Suor 
Angelica, uma tragédia sentimental. Puccini queria 
que as três óperas formassem um conjunto, mas 
desde que estrearam no Metropolitan de Nova 
York em 1918, as plateias têm geralmente preferido 
Schicchi e muitas vezes ela é realizada sozinha. 
Não é raro que grandes cineastas dirijam 
óperas e a ideia de que Woody Allen o fizesse é 

brilhantemente óbvia. Numa entrevista sobre como 
se sentia nessa nova função, ele declarou que o 
melhor é que continuava a ser quem era, sem 
tentar se passar por um temperamental diretor de 
divas: “Eu não tenho a menor ideia do que estou 
fazendo, mas incompetência nunca me impediu de 
me envolver com entusiasmo”. Nessa encenação 
de 2015, podemos assistir, ainda, ao desempenho 
impressionante de Plácido Domingo, numa rara 
oportunidade de vê-lo num papel cômico. A noite 
comemorava o trigésimo aniversário da Opera 
de Los Angeles e o filme foi exibido, depois, num 
telão na Praia de Santa Monica, na Califórnia.
O toque cômico de Woody Allen irá deliciar 
veteranos e novatos das plateias de ópera desde 
seu começo. Embora o libreto da ópera localize 
a ação na Florença de 1299, este Gianni Schicchi 
começa com uma montagem cômica de créditos 
no cinema, todos com nomes italianos satirizados 
como Giuseppe Prosciutto e Oriana Fellatio, 
enquanto uma banda toca “Funiculì, funicula”, ao 
fundo. Mesmo que um pouco boba, a brincadeira 
define o tom para quando a música de Puccini 
começa e a cortina sobe. Com cenários e figurinos 
de Santo Loquasto – colaborador de Allen de 
longa data - a produção tem a aparência e o 
estilo de um filme em preto e branco. Em uma 
casa de dois andares em Florença, membros de 
uma família grande e barulhenta estão em torno 
do leito de morte de seu parente rico, Buoso 
Donati. Há massas cozinhando no fogão, roupas 
penduradas nos varais e um menino praticando 
golpes de faca. Na verdade, eles se parecem mais 

com imigrantes italianos em Nova York nos anos 
50 – ou o que aprendemos nos filmes como eles 
deveriam ser – do que com florentinos dessa 
mesma época. De todo modo, é uma delícia!
Depois de uma animada abertura, os violinos se 
entristecem: o recém-falecido Buoso Donati é 
pranteado por sua família. Os violinos desaceleram 
para uma imponência irônica, e logo se percebe 
que a preocupação da família é com a fortuna do 
morto. O velho, porém, deixou todo seu dinheiro 
para os monges. Prontamente seus familiares 
engendram um plano para fazer o malandro Gianni 
Schicchi, pai de Lauretta (a soprano canadense 
Andriana Chuchman), jovem que caiu de amores 
por Rinuccio, um rapaz da família Donati. Como 
são quase sósias, ele pode fingir ser o morto 
e mudar o testamento em favor da família.
Lauretta oferece um momento brilhante de 
beleza lírica da ópera, na ária O mio Babbino 
Caro, cantada para convencer o pai a participar da 

farsa – como se ele precisasse ser convencido! 
Uma bela melodia típica de Puccini, que 
assoviaremos distraidamente nos dias posteriores 
ao espetáculo. A melodia reaparece sempre 
que é preciso lançar um brilho romântico 
sobre a comédia, e Lauretta é a inocente entre 
os canalhas, que Puccini tem o cuidado de 
desassociar do comportamento de seu pai. 
Na cena final, Schicchi aborda o público dizendo 
que por seus pecados Dante o enviou ao inferno. 
Mas ele pede a indulgência de todos, perguntando 
que melhor utilização para aquele dinheiro do 
que financiar o casamento de sua filha Lauretta 
com Rinuccio? Fora alguns “cacos”, este é o 
único momento em que Woody Allen muda 
de maneira importante o original. A indomável 
Zita, uma das parentes traídas do falecido, volta 
à casa para vingar-se de Schicchi, em um final 
que não é original, e sim surpreendente.
Bom espetáculo!
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IOLANTA /  
O QUEBRA-NOzES

SINOPSE  
Iolanta Nascida cega a princesa Iolanta foi 
privada pelo pai, de todo o conhecimento 
sobre a visão. Buscando a cura para a filha, o rei 
encontra um médico mouro que poderá curá-
la, desde que ela saiba de sua condição. O rei 
declina. Um conde visita o castelo, se apaixona 
por Iolanta e lhe diz a verdade. Iolanta se cura.
O Quebra-Nozes No Natal, Clara vê um 
anjo que profetiza que a noite será mágica. 
Drosselmeyer chega e com mágica dá 
vida aos bonecos. Clara adormece e sonha 
com um mundo mágico que explora na 
companhia do soldado, O Quebra-Nozes.

ópera de Paris 
----------------------------------------------- 

Compositor Piotr Ilitch Tchaikovsky 
Diretor musical Alain Altinoglu, Marius Stieghorst
Direção Dmitri Tcherniakov Coreografia Sidi Larbi 
Cherkaoui, Edouard Lock, Arthur Pita 
Orquestra e Coro da ópera de Paris 
Elenco Iolanta Alexander Tsymbalyuk, Sonya 
Yoncheva, Arnold Rutkowski, Andrei Jilihovschi, 
Vito Priante, Roman Shulakov  
Elenco Bailarinos O Quebra-Nozes Marion 
Barbeau, Stéphane Bullion, Corpo de Baile  
da Ópera de Paris Duração 3h (ópera e balé)
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Tchaikovsky é um dos mais populares compositores 
do mundo, e suas sinfonias e concertos são 
interpretados incontáveis vezes todos os anos, 
mundo afora. A beleza, ao mesmo tempo, 
exuberante e simples de suas inesgotáveis 
melodias, a riqueza de sua orquestração, a 
intensidade tanto de seus momentos mais 
brilhantes quanto nos mais melancólicos são 
uma espécie de emocionante convite à aceitação 
humana, de uma verdade que só a música pode 
exprimir. Seus balés são os mais executados e 
amados dentro de sua obra, muitíssimo mais 
conhecidos que suas belíssimas óperas. Este 
Quebra-Nozes é obra consagrada do calendário 
natalino das maiores companhias de dança, 
dos cinemas e das emissoras de tevê. Mas 
eis que, mais de cem anos depois, revela-se 
ao grande público que seu adorado balé foi 
composto em conjunto com a ópera Iolanta. 
E o encanto –  surpresa! É ainda maior. 
As duas obras foram compostas quase ao 
mesmo tempo e estrearam na noite de 6 de 
dezembro de 1892 no Teatro Mariinsky, em 
São Petersburgo, que encomendara as peças à 
Tchaikovsky, mas o impressionante sucesso do 
balé parece ter eclipsado Iolanta. Após a morte 

de Tchaikovsky em 1893, o compositor e maestro 
Gustav Mahler garantiu sua estreia alemã em 
Hamburgo. Uma nova produção de Iolanta será 
realizada somente em 1940 pelo Bolshoi que 
teve o cuidado de apagar qualquer referência 
religiosa para não violar a ideologia soviética. 
Entretanto, será apenas em 1984, que o maestro 
Mstislav Rostropovitch vai registrar essa ópera, 
na Sala Pleyel, em Paris, em um renascimento 
de Iolanta graças à magnífica interpretação da 
grande soprano russa Galina Vichnievskaïa. No 
verão de 2009, em Baden-Baden, Anna Netrebko 
apresentou a sua Iolanta, que rodou o mundo 
em consagração. Indagada sobre as razões de 
sua preferência para o papel-título de Iolanta, 
sua resposta foi muito simples: “É música que 
faz você feliz. É uma ópera magnífica”. Mas as 
duas pequenas obras continuavam separadas. 
Tchaikovsky tinha previsto em 1883, escrever 
uma ópera a partir de “A Filha do Rei René”, 
do dramaturgo dinamarquês Henryk Hertz 
(1798-1870), a quem devemos quarenta livros. 
Entregou a escrita do libreto a seu irmão Modest. 
O resultado satisfez ao compositor que compôs 
primeiramente o balé a partir do conto O Quebra-
Nozes escrito por E.T.A. Hoffmann em 1816.
O que há em comum entre esses dois títulos? 
Música, é claro! Possuem a pungente luz de 
Tchaikovsky, sua milagrosa invenção melódica. 
Mas também há essas duas mocinhas diante dos 
desafios de conhecer a si mesmas e o mundo. 
Iolanta nasceu cega e seu pai, o Rei, construiu em 
torno dela um jardim e em volta dele um castelo 
– e nele é proibido entrar, sob pena de morte! 

Assim, Iolanta jamais saberá que a visão existe 
para todos, menos para ela. Que a cegueira não é 
universal e que a sua pergunta é quase insuportável: 
«É possível que os olhos não sejam apenas para 
chorar?». Em apenas um único ato teremos uma 
lição despretensiosa e humana a respeito do triunfo 
da luz sobre a escuridão depois de um «rito de 
passagem» que lembra a Flauta Mágica de Mozart. 
A heroína do Quebra-Nozes, Marie Stahlbaum 
(a menina-moça de idade, para mim, sempre 
enigmática), se chama Clara que, quando é uma 
boneca, empreende sua jornada em um sonho 
– mas ainda assim uma jornada – repleta de 
revelação e transformação. E aí está, no encontro 
das duas obras, o toque de gênio do diretor artístico 
desta montagem, o russo Dmitri Tcherniakov: uma 
obra virá da outra. Sem interrupção, o proscênio 
se alarga, e Iolanta se completa no Quebra-Nozes. 
Sem qualquer banalidade, com grande acuidade 
para dirigir atores, precisão nas cenas de grupo e 
reações emocionadas que vão do riso às lágrimas 
–  são essas as assinaturas de Tcherniakov. E seu 

alto nível de realização distingue essa produção 
que será lembrada como marco dessa ressurreição. 
Quase impossível imaginar um outro lugar que 
não a Ópera de Paris para um par tão magnífico 
de ópera e balé. Seus artistas são fabulosos, sua 
orquestra é perfeita para estes acompanhamentos 
precisos e líricos e está soberba nas mãos do 
maestro Alain Altinoglu. A Iolanta da soprano 
bulgara Sonya Yoncheva é incandescente, uma 
beleza feliz a cada momento, e se destacam 
também, as magnificas vozes do baixo Alexander 
Tsymbaliuk em Rei René, e do barítono Vito 
Priante, «padrinho» do Festival Ópera na Tela. 
E ainda que este não seja um festival de Balé na 
Tela, abençoados sejam todas as estrelas do corpo 
de baile da Ópera de Paris. Suas coreografias 
foram confiadas a três destacados coreógrafos 
contemporâneos: Arthur Pita, para festa de 
aniversário, Edouard Lock, para a viagem no 
cérebro da heroína e o belga-marroquino Sidi 
Larbi Cherkaoui, para a famosa valsa das flores.
Bom espetáculo!
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 LA TRAVIATA  

SINOPSE  
Violetta é a mais famosa e sofisticada cortesã 
de Paris e apaixona-se por Alfredo, que já a 
amava. Temendo a reação do pai do rapaz – e 
da sociedade parisiense – os enamorados 
mudam-se para o campo. Advertida por 
Giorgio Germont, pai de Alfredo, ela se afasta 
de seu amado e parte. Alfredo se sente traído 
e furioso. O pai, arrependido, revela a verdade, 
mas quando Alfredo retorna Violetta está 
gravemente doente e morre em seus braços.

Festival de Baden Baden

----------------------------------------------- 

Compositor Guiseppe Verdi (1813-1901) 
Maestro Pablo Heras-Casado  
Direção Rolando Villazon 
Orquestra e Coro Balthasar Neumann Ensemble 
Elenco Olga Peretyatko, Atalla Ayan,  
Simone Piazzola
Duração 2h30
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Uma mulher linda, alegre e contente de si mesma 
a ser cortejada, desejada, festejada pelos homens 
e pela eterna festa que é Paris. Violetta se deixa 
ser amada sem se permitir amar. Sedução, na 
sua raiz latina, significa “por em movimento”. E 
é a isso que ela se dedica, nestas engrenagens 
movidas a apostas, brindes de “Champagne” –  as 
necessárias doses de esperteza e frivolidade. E 
a mão invisível que não para de mover todos 
os presentes – protagonistas ou figurantes – 
não se retém nem se apressa no seu ofício, 
na sua natureza de esvair-se: o tempo. 
La Traviata não conta a história das festas 
parisienses. Violetta não é Don Giovanni: ela não 
coleciona, ela não foge, ela não se furta nem se 
dedica a desejar. Ela sabe que é loucura recusar 
a segurança desse palco, um tanto ridículo, mas 
seguro, do salão de cortesã que conquistou e 
domina. Sabe que são frias as ruas de Paris, 
mesmo para as mais bonitas moças. Mas eis que 
– loucura! – Algo surge, inesperado e belo, jovem, 
ingênuo, entregue e exigente na forma de um 
rapaz: o amor. O tal amor. E ela não pode, não quer 
resistir. A loucura de Violetta é consciente – este 
é o seu drama. E ela, romântica, será sintetizada, 
mais de um século depois, pela moderna Clarice 
Lispector na frase-verso que abre A Hora da 
Estrela: “Pensar é um ato. Sentir é um fato”. 

Violetta entra, em cena, alquebrada, tentando 
controlar a tosse. Caminha descalça sobre o 
imenso mostrador de um relógio. O tempo 
que se esvai. Encontra uma caixinha de música 
de onde faz tocar uma melodia melancólica e 
encontra, numa gavetinha, um broche e, nele, 
um retrato. Os violinos começam a tocar a 
abertura, e Violetta vê abrirem-se as cortinas de 
suas memórias, revê, junto com a plateia, o que 
importa de sua história que está por terminar. 
La Traviata é a ópera mais conhecida e executada 
de Verdi e de todo teatro lírico. E as razões são 
mais que evidentes: pela sua música, é claro, 
com a eficiente simplicidade com que Verdi 
trabalhava seus efeitos essencialmente teatrais. 
Depois, pelo libreto que não se encabula em ser 
melodramático para tratar de temas de enorme 
interesse no final do século XIX, e que não 
deixaram de fascinar o XXI: a redenção pelo amor, a 
fatalidade da “mulher perdida”, traviata – desviada.
Violetta é uma heroína de romance e La Traviata 
concentra na figura dramática tudo o que importa: 
como ela carrega a dor do mundo, como seu 
canto a desnuda, como ela quase não se ausenta, 
como é capaz de morrer de amor enquanto sua 
agonia se inscreve na música. Violetta foi pega de 
surpresa, está trêmula de esperança e resignada 
pelo destino trágico que a oprime. Mas Violetta é 
uma personagem que exige tudo de sua intérprete, 
que ela se entregue de forma ardente, que se 
consuma, colocando no papel não apenas o 
melhor da sua voz e toda a intensidade de sua 
atuação, mas, também, algo de si mesma – de 
quem ela é. O brilhante tenor Rolando Villanzón 

dirigiu a montagem e seu acerto foi a escolha da 
maravilhosa soprano russa Olga Peretyatko - que 
o público poderá também apreciar em outro 
título do festival, o Rigoletto, da Ópera de Paris.
La Traviata é uma ópera para soprano, não para seu 
diretor, uma cantora que marque o nosso tempo e 
que mostre estar pronta para estes desafios – esta 
é Violetta vocal e fisicamente. A intenção ardente 
de Verdi era condenar violentamente a hipocrisia 
social que ele próprio teve que enfrentar. Sua 
paixão por Giuseppina Streponi – uma soprano 
de grande sucesso, mulher independente, mãe 
de três filhos “ilegítimos” – foi atacada de forma 
covarde e virulenta pela sociedade. O diretor 
Villanzón nos transporta ao interior da caixinha 
de música, numa viagem abstrata às memórias 
de Violetta, onde os personagens são reduzidos 
ao absurdo e ao desperdício. E ela não agoniza 
em arrependimento ou fúria, mas entre o 

delírio e o arrependimento alheio que a redime 
enquanto agoniza e que não pode salvá-la.
Alfredo de Atalla Ayan, grande tenor brasileiro 
(paraense) da atualidade e Giorgio Germont 
de Simone Piazzola apoiam dedicadamente 
o desempenho radioso de Olga Peretyatko. 
O maestro Pablo Heras-Casado, na regência 
do Balthasar-Neumann-Ensemble e Coro, 
acerta ao escolher o rendilhado, algumas 
vezes camerístico, acompanhamento em vez 
de escolher por mais uma versão corriqueira, 
cheia de furiosas sonoridades retumbantes, que 
costumam disputar as atenções com Violetta. 
Ela está ali para contar sua história de amor, 
de loucura, da única integridade que ao final 
importará: a que teve diante de si mesma. Para 
nossa sorte, ela sempre voltará para contar 
e recontar. E nós nunca a esqueceremos.
Bom espetáculo!
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Uma escola livre é uma escola onde 
se ensina a aprender a aprender. 
O que, se tiver sucesso, levará o 
aprendiz a aprender a desaprender 
muito do que ele pensava saber.
Eduardo Viveiros de Castro
O que é uma escola livre?

2º SemeStre • InScrIçõeS abertaS
Cursos, prEços E rEGuLAMENTo dE boLsAs 
No siTE www.EAVpArquELAGE.rj.GoV.br

dANiEL sTEEGMANN MANGrANÉ

LUCIA DE LAMERMOOR  

SINOPSE  
Na Escócia, Lucia di Lammermorr vive 
um romance secreto com Edgardo, de 
uma família inimiga. Os amantes trocam 
alianças secretamente e Edgardo viaja. 
Uma armação faz Lucia crer que o amado 
tem outra e assim aceita um casamento 
arranjado com Arturo. Edgardo retorna 
e amaldiçoa a noiva. Lucia enlouquece, 
mata Arturo e morre, com a promessa de 
encontrar Edgardo no paraíso. Vendo a 
morte da amada, Edgardo apunhala-se.

grand Teatro Liceu de Barcelona

----------------------------------------------- 

Compositor Gaetano Donizetti (1797-1848)
Maestro Marco Armiliato 
Direção Damiano Michieletto 
Orquestra Sinfônica e Coro do  
gran Teatre del Liceu 
Elenco  Juan Diego Flórez, Elena Mosuc,  
Marco Caria, Simón Orfila, Albert Casals,  
Jorge Rodríguez Norton
Duração 2h10
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Quando escreveu Lucia di Lammermoor parecia 
que o destino conspirava para que Gaetano 
Donizetti ocupasse o posto de maior compositor 
da ópera italiana. Aqueles que poderiam concorrer 
com ele estavam fora da disputa: Rossini se 
aposentara e Bellini morrera pouco antes da 
estreia de Lucia. E Verdi só viria mais tarde, com 
o incentivo de Donizetti, responsável pela estreia 
de sua primeira ópera em Viena, Nabuco. 
Donizetti estava consagrado por toda Europa, 
depois que Anna Bolena em 1830, deu a ele a 
alegria de não ser mais considerado um autor 
apenas de comédia. E se o Elixir do Amor, em 
1832, trouxe a comédia de volta à sua produção, 
lhe deu também o contentamento de ser um 
sucesso inédito: ela foi a ópera mais executada 
em toda a Itália de 1838 a 1848. Era o triunfo!
A cultura da Escócia estava na moda naquele 
momento, e o livro de Walter Scott, A Noiva 
de Lammermoor – com toda a violência das 

disputas entre os clãs - foi usado em várias 
obras musicais, inclusive para o libreto desta 
Lucia, criado por Salvadore Cammarano.
O amor proibido é tema recorrente, mas aqui 
ele ganha contornos próprios. A fragilidade 
emocional de Lucia não suporta as manipulações e 
o casamento imposto por seu irmão Enrico, chefe 
do clã. Ela mata o noivo e se suicida. E seu amor, 
Edgardo, mata-se para reencontrá-la. O que então 
justifica todo o sucesso desta ópera? A música. 
Tanto por sua beleza quanto pelos desafios vocais 
que Donizetti, um mestre do bel canto, impõe.
Lucia é considerada, o que se costuma chamar, 
de “ópera de soprano e tenor”. A protagonista é 
interpretada por uma soprano, mas com a morte 
de Lucia no segundo ato, o tenor ganha muito 
espaço para desenvolver-se. As dificuldades 
técnicas e as exigências da plateia são bem 
maiores para ela, mas o papel de Edgardo não é 
um desafio menor. Grandes nomes da tradição 

lírica se consagraram com esta interpretação que 
desafia a região média da voz, e o tenor peruano 
Juan Diego Flórez decidiu fazer sua estreia neste 
personagem no Teatro del Liceu, em Barcelona. 
Aclamado nos papéis agudos das óperas de Rossini 
e talvez seu sucesso - que o obriga a repetir as 
mesmas obras por temporadas consecutivas 
há mais de uma década - se traz as alegrias do 
sucesso impõe também uma repetição enfadonha, 
uma espécie de permanente competição consigo 
mesmo capaz de exaurir um artista inteligente 
como Flórez. Havia, ainda, o desafio adicional 
do imenso palco do Liceu a exigir um esforço 
ainda maior de sua voz. O resultado foi triunfal.
Já o primeiro duo com a soprano resultou-se 
antológico pela pureza. Seu fraseado limpo 
demonstra a qualidade de músico a dirigir a beleza 
da voz do canto: não, senhoras e senhores, nem 
sempre bons cantores são ótimos músicos!
Numa entrevista coletiva durante os ensaios, ele 
recordou como ficou marcado pelo personagem: 
“Foi a primeira ópera que assisti fora do meu país, 
quando era estudante em Nova York. Alfredo 
Kraus (o grande tenor espanhol) cantava no Met 
e eu não tinha nem os dez dólares que custava 
o ingresso mais barato. Me plantei na porta do 
teatro esperando um milagre. E ocorreu! Quando 
a função já havia começado, veio um guarda e 
me deu a entrada de uma pessoa que não havia 
chegado. Pude ver o meu herói numa poltrona 
que custava 180 dólares! Aquilo me impactou 
muito, e jamais esquecerei aquele guarda”.
Lúcia é um personagem lendário do repertório do 
bel canto, e foi entregue à Elena Mosuc, brilhante 

representante da escola romena. Ela tem as 
chaves de cada uma das notas mais difíceis desse 
papel tão arriscado, conhece intimamente seu 
estilo e permanece intensa nas sequências de 
cenas do primeiro e segundo atos, onde não 
há quase interrupção para ela se refazer. Sua 
interpretação da famosa “Cena da Loucura” 
consegue articular a intensidade do sofrimento 
de Lucia com os sinais de seu enlouquecimento. 
Os elementos, além de cênicos, demonstram sua 
desestruturação psíquica por coloraturas de um 
virtuosismo vocal extremo que ela realiza sem, 
nem por um momento, sacrificar a teatralidade 
da personagem. A produção se baseia numa 
enorme torre em ruínas agudamente inclinada. 
Não bastasse tantos desafios, Elena canta o final 
de sua derradeira cena subindo as escadas da 
torre, sacrifício dificílimo para um estilo vocal que 
requer técnicas vocais e respiratórias perfeitas. O 
resultado final vale todo o seu esforço na cena. 
A mais intensa e impactante desta montagem.
O terceiro ato pertence a Juan Diego Flórez, onde 
a beleza de sua voz justificaria esta produção.
Bom espetáculo!
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O NAVIO FANTASMA  

SINOPSE  
O capitão do Navio Fantasma é amaldiçoado 
a navegar para sempre até encontrar um amor 
fiel. Em uma emergência, atraca em um porto e 
conhece Senta. Senta rompe com o noivo Erick 
e se entrega ao capitão jurando fidelidade. Erik 
tenta persuadi-la a voltar para ele. O capitão 
vê a cena, julga que Senta rompeu com seu 
voto de fidelidade eterna, e parte novamente 
para o mar. Senta se joga no oceano tentando 
unir sua alma à dele. O Navio fantasma 
desvanece-se e ambos ascendem ao céu.

Theater an der Wien - Viena

----------------------------------------------- 

Compositor Richard Wagner (1813-1883)
Maestro Mark Minkovski  
Direção Olivier Py 
Orquestra Les Musiciens du Louvre  
e Coro Arnold Schoenberg 
Elenco  Samuel Youn, Ingela Brimberg,  
Lars Woldt, Bernard Richter, Manuel Gunther, 
Ann-Beth Solvang e Pavel Strasil. 
Duração 2h15
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Este foi o título escolhido para a estreia de Richard 
Wagner no festival Ópera na Tela. E a escolha 
desta montagem não poderia ser melhor.
Wagner é a ambição. Ao compor O Navio 
Fantasma, desenvolverá um método definitivo 
de criação. De início, ele escreve o argumento 
em prosa para, em seguida, transformá-lo em 
um poema do qual extrai o libreto que, então, 
utiliza para compor a partitura. Poeta e músico, 
dedica-se à ideia da Gesamtkunstwerk – a “obra 
de arte total”. Nela, estarão a música e a poesia, 
assim como a arquitetura, a pintura e muitas 
outras artes. Os personagens, as ideias e os 
sentimentos principais serão representados, 
desde a abertura, por melodias que os anunciam 
e os caracterizam – o leitmotiv, que será usado 
em toda a sua obra. A orquestra torna-se um 
personagem. Wagner foi um revolucionário 
cujo impacto vai muito além da ópera. Ambição 

que, desde o início e em todas as vezes, a cada 
apresentação, o autor alcançou em bela plenitude.
O argumento de O Navio Fantasma nasceu, 
segundo Wagner, da viagem que ele foi obrigado 
a fazer com sua esposa Minna, em 1838, fugindo 
dos credores de Riga. Seu plano era chegar a 
Paris via Londres, mas a viagem é um desastre. 
Os passaportes são apreendidos, Minna sofre 
um aborto, e somente o capitão do pequeno 
navio Thetis aceita o casal de fugitivos. A viagem 
pelo Mar do Norte, prevista para uma semana, 
demora três, entre tempestades, calmarias 
e crises de enjoo. Teria sido neste local que 
Wagner imaginara criar O Navio Fantasma, 
combinando a sua jornada com a lenda da 
tradição oral alemã e o conto de Heinrich Heine. 
A lenda conta a danação de Vanderdecken, 
um capitão holandês, que, na tentativa de 
dobrar o Cabo da Boa Esperança, ri do medo 
de sua tripulação e desdenha dos poderes de 
Deus que o condena (ou teria sido o Diabo?) 
a vagar eternamente pelos oceanos. Mas a 
cada sete anos ele tem a chance de aportar 
em busca de um amor verdadeiro que livre 
a ele e a seus marujos da maldição. 
Em Paris, Wagner enfrenta imensas dificuldades 
financeiras, mas apresenta a partitura à 
Ópera de Paris em 1840. A obra é rejeitada 
com descaso por seu diretor, Leon Pillet, que 
adquire apenas o argumento. Transformando 
o libreto de três atos em um único, a ópera é 
então composta por Pierre-Louis Dietsch.
Convidado a supervisionar os ensaios de sua 
obra anterior, Rienzi, em Dresden, Wagner deixa 

Paris em 1842, levando os esboços do que ele 
sabia ser sua obra-prima e da qual não desistiria. 
Trabalha e confia na obra mesmo depois de 
recusada em Leipzig, Berlim e Munique. O sucesso 
consagrador de Rienzi lhe garante a montagem 
de O Navio Fantasma em Dresden, onde estreia 
em 2 de janeiro de 1843. Confundindo de início 
crítica e público, a obra se afirmará. Nesta ópera, 
está o romântico extremo: só o amor absoluto 
o livra da condenação de vagar sem porto. Só o 
amor lhe oferece um destino: mas ele precisará 
se provar total, irrestrito, incondicional.  
Nesta audaciosa montagem do Theater an der 
Wien, a estrela é a música-poema de Richard 
Wagner. A direção superlativa do maestro 
Mark Minkovski à frente de sua orquestra Les 
Musiciens du Louvre e do incomparável coro 
Arnold Schoenberg, permite e exige uma 
atuação impecável de todo elenco, onde 
brilham a sueca Ingela Brimberg, no papel de 
Senta, e o baixo-barítono sul coreano Samuel 
Youn como o Holandês. Mas não se distraia 

do desempenho monumental do baixo alemão 
Lars Woldt, no papel de Daland.  Além de vozes 
soberbas brilham também como atores.
De tanta vertigem se ocupa o consagrado diretor 
francês Olivier Py, mas ele sabe que não é o mar 
o que ali importa. Para além da tempestade, da 
vastidão do oceano vislumbrada num relâmpago, 
o alucinado clima da lenda, há a palavra que Senta 
escreve em cena com a fragilidade de um giz: Erlösung 
– Salvação, Libertação. Enquanto isso o demônio – 
na impressionante atuação do ator-bailarino tcheco 
Pavel Strasi –  prepara-se para conduzir mais uma 
danação. Outra vez, irá assustar-se com a capacidade 
humana de surpreender até ele mesmo. A obsessão 
e a violência estão sempre por perto – a montagem 
estreou na véspera dos atentados em Paris de 2015. 
Sob o impacto monumental, todo o elenco rendeu 
homenagens. Mas a maior delas será escrita ao 
final, outra vez em giz: Erwartungm – expectativa.
Richard Wagner provoca admiração, paixão,  
devoção, ódio, horror. Só indiferença não é permitida.
Bom espetáculo!
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OTELLO

SINOPSE  
O Alferes Iago faz o comandante mouro 
Otello crer que sua mulher Desdêmona 
o trai com o lugar tenente Cássio, que ele 
havia destituído do posto. Otello, perdido 
de ciúme, mata Desdêmona e, ao descobrir 
a verdade, suicida-se cheio da culpa que 
o inundava e o sufocava de morte.

Festival de Páscoa de Salzburg

----------------------------------------------- 

Compositor Guiseppe Verdi (1813-1901)
Maestro Christian Thielemann  
Direção Vincent Boussard 
Orquestra Staatskapelle Dresden 
Elenco  José Cura, Dorothea Röschmann,  
Carlos Alvarez, Benjamin Bernheim, Christa Mayer, 
Georg Zeppenfeld, Bror Magnus Tødenes 
Duração 2h20
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Salzburg é uma cidade feita de música e encanto. 
Seu Festival de Páscoa foi criado por Herbert Von 
Karajan em 1967, um dos filhos diletos da cidade 
natal de Mozart, e nem a perda da Filarmônica 
de Berlim como orquestra residente e de Simon 
Rattle como diretor artístico diminuiu seu brilho. 
Substituídos pela Staatskapelle Dresden e com 
seu titular, o alemão Christian Thielemann, 
como responsável por sua programação, 
Salzburg recuperou-se rapidamente.
Entre a Alemanha e a Itália, não é raro sentir que o 
que há de melhor dessas extraordinárias culturas 
convivem em Salzburg. Mas esta paz é ameaçada 
sempre que óperas italianas são programadas em 
seus dois festivais anuais, verdadeiros ícones da 
cultura austríaca. A polêmica se instaura, não por 
seus cidadãos, mas por uma parte saudosista da 
plateia – alimentada pela pior crítica – gosta de 

promover, brandindo velhas gravações. Nomes 
de regentes como Furtwangler, Bruno Walter 
e Ricardo Mutti são lembrados, assim como 
os de cantores líricos eleitos por eles. “Nunca 
mais um...”, “A incomparável...” são expressões 
relembradas, mas que não se sustentam. Paixão. 
Ópera é assim. Mas tudo ficou ainda mais intenso 
quando o maestro Thielemann decidiu programar 
Otelo para o Festival de Páscoa de 2016.
Verdi programou sua aposentadoria várias vezes, 
não só pelo cansaço do trabalho excessivo 
como também pelas disputas e frivolidades 
do meio artístico. Em 1871, após a estreia de 
Aída, anunciou sua retirada. Como Rossini 
em 1829, Verdi achava que a música estava 
mudando muito rapidamente e por caminhos 
que ele não trilharia. Mas essa aposentadoria 
de Verdi teve uma diferença fundamental 

daquela de Rossini, ela não seria permanente.
Um complô para fazê-lo voltar a compor, depois 
de um silêncio de dezesseis anos, foi montado por 
dois amigos: seu editor Giulio Ricordi e o maestro 
Franco Faccio. Depois de um jantar em sua casa, 
Verdi aceitou receber o libretista Arrigo Boito 
com os esboços de uma ópera baseada em Otelo. 
Todos sabiam de sua paixão por Shakespeare e 
Boito mostrou-se paciente ao aceitar rever com 
ele, antes de qualquer decisão, sua ópera Simon 
Boccanegra. Ao final, Verdi estava convencido.
Otelo demonstra que não era a modernidade 
que desagradava à Verdi – o que a ópera Falstaff, 
vindo em seguida, confirmou. Tudo indica que seu 
temor estava relacionado à falta de força física, 
da centelha criativa. Mas nenhum de seus medos 
se confirmou. Otelo é um monumento de seu 
último ciclo criativo e um padrão de exigência para 
regentes e cantores. Não se pode esquecer que 
o longo arco de duas horas e meia que estrutura 
a obra é sustentado por um mundo de detalhes 
imersos num largo e profundo fôlego que une 
compositor, regente e orquestra – eis o essencial. 
Para integrar esta tríade as vozes precisam ser 
extraordinárias como as que temos aqui.
O argentino José Cura é compositor, regente 
consagrado, cenógrafo e diretor, mas foi sua voz 
já encorpada e seu talento dramático que o levou 
aos principais papéis de tenor verdiano nos últimos 
vinte anos. Este Otelo de Cura ao lado da soprano 
alemã Dorothea Röschmann, como Desdêmona, 
marcará história no Festival - a primeira de Otelo 
em Salzburg desde a récita realizada por Herbert 
Von Karajan, trinta e seis anos atrás. A cantora 

alemã estreou em Salzburg, em 1995, escolhida 
por Nikolaus Harnoncourt, e retorna sempre à 
cidade, pelas mãos do maestro Abbado, como 
também foi levada aos principais palcos da ópera 
pelos maestros Levine, Colin Davis, Antonio 
Pappano e Barenboim. Os duetos demonstram 
como os desafios de Verdi não estão apenas no 
brilho vocal, cheios de fúria e fortíssimos, mas, 
sobretudo, em trechos longos, de legatos que 
suspendem a respiração no palco e nas plateias.
Para comemorar os 400 anos de Shakespeare, a 
direção de Vincent Boussard vibra pelas soluções 
de mais pura beleza, apoiada numa iluminação 
virtuosística de Guido Levi e nos figurinos brilhantes 
do famoso estilista francês Christian Lacroix.
A Staatskapelle Dresden não permite, nem 
por um compasso, que sintamos saudades da 
Filarmônica de Berlim em Salzburg. Seu diretor, 
Christian Thielemann chegou ao Festival como 
assistente de Karajan e, na sua geração, é difícil 
encontrar um nome com mais realizações.
Sim, são alemães e franceses - da 
melhor estirpe. E que mais perfeita 
homenagem poderia receber Verdi?
Bom espetáculo!
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PELLEAS E MELISANDE

SINOPSE  
Golaud descobre Mélisande em um ribeiro no 
bosque. Eles se casam. Ela apaixona-se por 
Pelléas, irmão de Golaud. Os enamorados 
se encontram junto à fonte, onde Mélisande 
perde seu anel de casamento. Golaud 
suspeita dos amantes e manda seu filho 
Yniold espioná-los. Golaud mata Pelléas e fere 
Mélisande. Mais tarde, ela morre após dar à 
luz a uma menina anormalmente pequena.

Festival d’Aix en Provence

----------------------------------------------- 

Compositor Claude Debussy (1862-1918)
Maestro Esa Pekka Salonen   
Direção Katie Mitchell 
Orquestra Philharmonia e Coro  
da Cape Town Opera
Elenco  Stéphane Degout, Barbara Hannigan, 
Laurent Naouri, Franz Josef Selig, Sylvie Brunet-
Grupposo, Chloé Briot e Thomas Dear. 
Duração 3h
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“A música começa onde terminam as palavras. 
Ela expressa o que não pode ser dito. Quero 
que a música pareça surgir das sombras e, 
na verdade, por vezes, retornar a elas.”
Claude Debussy
Há tempos Claude Debussy pensava em escrever 
uma ópera, mas sua ambição criativa não seria 
fácil de atender. Apesar de sua admiração inicial 
por Richard Wagner, Debussy pretendia seguir 
um caminho oposto ao dele. Sua música, ao 
contrário de pretender tratar de mitos apocalípticos 
tremendos, buscava os sussurros e as perplexidades 
interiores. Ele não confiava em formas tradicionais 
de harmonia e buscava “uma liberdade para 
a música com base em correspondências 
misteriosas entre natureza e imaginação”.
Em 1893, Debussy assistiu, acompanhado por 
Mallarmé, à única representação da peça Pelléas et 
Mélisande do simbolista belga Maurice Maeterlinck, 
publicada no ano anterior. A descoberta foi um 
choque para Debussy que via, naquela história 
cheia de sombra e luz, ecoadas suas próprias 

ambições, a procura por uma forma musical onde 
os personagens cantassem “naturalmente” e 
não em uma linguagem, que na sua concepção, 
parecia “tradições obsoletas e antiquadas”. 
No centro está Mélisande. Como fugitiva da 
violência, ela não tem escolha senão ser tomada 
por Golaud e Pélleas – dois homens, dois irmãos. Ela 
não é apenas frágil, mas uma mulher desesperada 
e corajosa. Sobre eles, Debussy comporá uma 
ópera crucialmente dedicada ao maior dos 
mistérios: os sentimentos de cada um e do outro. 
Debussy queria colocar a orquestra arrumada 
como a floresta em que a ópera se passa. Sopros 
ao redor, em vez de agrupados, e as flautas 
e clarinetas ficariam em ambos os lados da 
orquestra. Apesar das dificuldades de coordenação, 
isso significa uma sensação extraordinária – os 
sons vindos de todos os lugares – como numa 
floresta. Os cantores deveriam cantar próximos 
à orquestra e no meio dela nas cenas de amor.  
A música de Debussy é vívida, tátil, direta e 
chocante, numa alternância de êxtase e terror. 
Debussy Amplia o texto de Maeterlinck, criando 
uma partitura de cantos delicados, sussurrados, 
de interlúdios orquestrais feitos de harmonias 
audaciosas e de um elemento ousado e novo: 
o silêncio. Conforme ele mesmo escreveu: 
«Usei espontaneamente um elemento que 
me parece muito especial, que é o silêncio 
– e não ria! Ele atua como um agente de 
expressão e talvez seja o único meio de dar 
valor integral para a emoção de uma frase!»
Claude Debussy criou essa obra introvertida, 
enigmática, parecendo vocalizar o subconsciente, 

uma “descrição do que não é visível na 
natureza”. Ele levou dez anos para sentir-se 
pronto a apresentar seu trabalho ao público. 
E embora tenha havido muita controvérsia 
em sua estreia em 1902, na Opéra Comique, 
a crítica reconheceu o valor especial e 
novo dessa que seria sua única ópera. 
O Festival de Aix-en-Provence – um dos mais 
importantes do mundo há muitas décadas – 
apresentou Pelléas et Mélisande em 1966, 1968, 
1972. Todas essas apresentações aconteceram 
anteriormente a estreia, mais do que tardia, na 
Ópera de Paris em 1977, quase setenta e cinco 
anos depois de sua primeira apresentação e 
consagração no repertório internacional como 
um marco, não apenas musical, mas da cultura 
francesa. A política do bel-prazer parece adorar 
os escândalos causados por seus fracassos. 
Esta nova produção, um retorno aos palcos 
do título de Debussy após quarenta anos de 
ausência, foi entregue à diretora inglesa Katie 
Mitchell e ao maestro finlandês Esa-Pekka 

Salonen, comprovando, mais uma vez, o 
que sabem os melhores do mundo: reunir 
uma dupla de criadores cênico-musicais 
de excelência é o primeiro passo para uma 
grande ópera. E esta parece insuperável.
Katie Mitchell é residente do Festival desde 
2012 e nos apresenta -  finalmente - um olhar 
feminino sobre essa mulher sempre narrada por 
homens. A floresta, a fonte, a desorientação se 
confundem em um quarto de hotel, numa sala 
burguesa, numa escada enfurnada, numa solidão 
que quer escapar e que se perde entre as neuroses 
da família e à espreita de um carinho duvidoso.
As vozes de Barbara Hannigan, Laurent 
Naouri e Stéphane Degout marcam novos 
padrões de interpretação do trio Mélisande, 
Golaud e Pelléas. A Yniold de Chloé Briot 
é real e sem nenhum truque comum de 
infantilismo. Mas a interpretação cênica 
demonstra o benefício que a presença das 
câmeras de cinema tem feito à ópera.
Bom espetáculo!
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 RIgOLETTO

SINOPSE  
O Bobo da corte do Duque de Mântua, 
Rigoletto, é odiado por todos, especialmente 
pelo Conde Ceprano, cuja esposa, o 
Duque deseja. Amaldiçoado pelo Conde 
Monterone, tem sua filha Gilda raptada 
e cortejada pelo Duque disfarçado. Em 
uma armadilha, Rigoletto contrata o 
assassinato da própria filha, pensando 
ser para o Duque e cai em desespero.

ópera de Paris

----------------------------------------------- 

Compositor Guiseppe Verdi (1813-1901) 
Maestro Nicola Luisotti   
Direção Claus Guth 
Orquestra e Coro da ópera de Paris
Elenco  Michael Fabiano, Quinn Kelsey, Olga 
Peretyatko, Rafal Siwek, Vesselina Kasarova, 
Isabelle Druet, Mikhail Kolelishvili, Michal Partyka, 
Christophe Berry, Tiago Matos, Andreea Soare, 
Adriana Gonzalez e Florent Mbia.
Duração 2h30
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Um corcunda cantando .... Por que não? .... 
Eu acho que é esplêndido para mostrar esse 
personagem exteriormente deformado e ridículo, 
e interiormente apaixonado e cheio de amor.
G. Verdi
A corcunda já quase desapareceu nas montagens 
mais recentes, mas as contradições dilacerantes 
do bobo da corte ainda fazem de Rigoletto uma 
das dez óperas mais apresentadas nos palcos 
do mundo. Essa popularidade foi conquistada 
– como é marcante em Verdi –  sem vulgarizar 
a obra, sem desrespeitar o público.
A ópera foi composta por encomenda do teatro 
La Fenice, em Veneza, e, quando estreia em 1851, 
é a obra de um Verdi já famoso aos 38 anos, com 
uma agenda de viagens que não lhe dá descanso, 
com encomendas de novos títulos e remontagens 
que o levaria ao triunfo. Rigoletto é o título que 
abre a grande trilogia do sucesso verdiano, logo 
seguido, em 1853, por Il Trovatore e La Traviata. 
Seu libretista, Francesco Maria Piave, tem muitas 
qualidades: a poesia, a técnica apurada, a coragem 
de enfrentar os censores – a amizade que os uniu.
A ópera foi baseada na peça de Victor Hugo, Le 
Roi S’Amuse, censurada após a estreia. Proibida 
na França, ameaçada de censura pelos austríacos 
que, na época, controlavam os teatros do norte 
da Itália, a ópera passa a retratar um duque, não 
mais um rei, e sua corte. Devassos e covardes, são 

subservientes aos poderosos enquanto humilham 
e usam os mais humildes. Os homens comuns 
que, como Rigoletto, pensam que por estarem 
próximos aos nobres da corte, lhes é permitido 
algum tipo de intimidade, são destruídos. Verdi não 
é um republicano a caçoar da nobreza, mas um 
artista a expor, sem candura ou clemência, que o 
poder arrisca sempre a se transformar em soberba 
e arrogância, em vício e crime. Por isso, precisa 
das artes a fustigá-lo e a mostrar o ridículo dos 
poderosos, ao contrário das qualidades vendidas 
pela política. O que pode ser mais moderno?
Até hoje, não raro o vilão é repulsivo e perverso 
e o herói atraente e piedoso. Mas em Rigoletto 
ninguém é apenas bom ou mau; todos são 
ambíguos e complexos, isto é, atuais.
O convívio com os prestigiosos, com seu escárnio 
e desprezo pelo outro, seu ofício de agradar, 
de transformar em riso os erros e medos, não 
é compatível com uma vida de amor à filha 
Gilda, mantida pura e distante, enquanto vai se 
tornando mulher. Ela não é apenas a filha, mas 
lembranças da mulher amada e perdida, sua 
vida inteira dedicada à menina que se tornou sua 
alegria, seu motivo, sua razão, tudo para ele – e ao 
perdê-la, ele tudo perderá. Um mundo invadirá 
o outro e toda a proteção se transformará em 
ameaça, toda felicidade em tragédia – e não será, 
como ele acredita, por meio de uma maldição. 
Rigoletto será vítima, mas também artífice. 
Toda essa riqueza teatral não resultaria em uma 
grande ópera sem a beleza da música do autor. Verdi 
revoluciona a música ao derrubar os limites entre 
a melodia e os recitativos e sem finales. A abertura 

logo nos previne que este é um mundo estranho, 
e que nele, de dentro da tristeza e do medo, 
Rigoletto terá que arrancar humor para diversão 
dos cortesãos. A ópera está repleta de melodias 
definitivas - como Questo o quella, Pari siamo, Caro 
nome, entre outras, mas nenhuma supera o sucesso 
de La donna è mobile. Verdi, consciente de seu 
clamor, proibiu o tenor de cantar a ária durante os 
ensaios para que não fosse antecipado ao público a 
melodia inesquecível. No dia seguinte à estreia, toda 
a cidade cantava e assoviava a melodia. Prepare-
se, leitor, o mesmo acontecerá a você amanhã!
A brilhante montagem de Claus Guth na Ópera 
de Paris realiza o sonho mais permanente de 
Verdi: uma grande música para fazer grande 
teatro. Ele parte de um argumento que exacerba 
o tema central da ópera: o arrependimento 
enlouquecedor. Como um clochard parisiense, um 
mendigo destituído de qualquer valor, Rigoletto 
carrega uma pequena caixa de papelão onde 
parece assistir ininterruptamente a sua própria 
tragédia, torturando-se sem qualquer pequena 
chama que lhe indique o perdão. E é esta pequena 
caixa que toma o tamanho de todo o imenso 
teatro da Bastilha – a caixa é Rigoletto, toda sua 
memória, tudo o que ele foi. A caixa o domina!
A direção do maestro Nicola Luisotti valoriza 
a voz impressionante de Quinn Kelsey como 
Rigoletto, o desempenho magnífico de Michael 
Fabiano como o Duque de Mantova e esse 
fenômeno que é Olga Peretyatko como Gilda. 
Destaca-se, ainda, a atuação comovente do ator 
Pascal Lifschutz, como o duplo de Rigoletto. 
Bom espetáculo!
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SANSãO E DALILA 

SINOPSE  
Oprimidos pelos filisteus, os hebreus têm 
em Sansão um líder. Para descobrir a origem 
de sua força sobrenatural, Dagom resolve 
usar Dalila como espiã. Ela seduz Sansão e 
descobre que sua força vem dos cabelos. 
Sansão é capturado pelos filisteus, tem seus 
cabelos cortados e indefeso é levado para 
o sacrifício. Pedindo a Deus que restituísse 
suas forças, Sansão derruba os pilares e todo 
o templo cai sobre ele e seus inimigos.

ópera de Paris

----------------------------------------------- 

Compositor Camille Saint-Saens (1835-1921)
Maestro Philippe Jordan   
Direção Damiano Michieletto 
Orquestra e Coro da ópera de Paris
Elenco  Anita Rachvelishvili, Aleksandrs 
Antonenko, Egils Silins, Nicolas Testé,  
Nicolas Cavallier, John Bernard, Luca Sannai  
e Jian-Hong Zhao 
Duração 2h

Festival Ópera na Tela 2015 no Parque Lage
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Considerada um modelo da ópera francesa 
do período, Sansão e Dalila, de Camile Saint-
Saëns, teve que esperar treze anos após sua 
estreia em alemão, na cidade germânica de 
Weimar em 1877, até que a França se dispusesse 
a ouvi-la. Mas o tão merecido sucesso, ainda 
que lento, veio e de forma definitiva.
Criança musicalmente brilhante com ouvido 
absoluto, escreveu sua primeira peça para piano 
pouco depois de seu terceiro aniversário, Camille 
Saint-Saëns começou como pianista aos 10 anos 
na Sala Pleyel; como extra, se ofereceu para tocar 
de memória qualquer uma das 32 Sonatas para 
Piano de Beethoven. Por sorte, sua mãe salvou-o 
da vida inebriante e ameaçadora de menino 
prodígio, e o matriculou no Conservatório de Paris.
Dedicou-se à carreira de virtuoso do piano e 
passou vinte anos como organista da Igreja 
Madeleine, onde suas improvisações fizeram 
Liszt declará-lo o melhor no mundo. Mesmo 
durante o tempo que era organista, compunha 

de forma compulsiva. Saint-Saëns voltou-se 
para a mesma saída dos jovens compositores 
de sua geração, o teatro, e escreveu 13 óperas. 
Mas só Sansão e Dalila, com libreto de 
Ferdinand Lemaire, conquistaria os palcos.
Saint-Saëns trabalhou na ópera com cautela, 
escreveu os dois solos de Dalila e testou-os 
em um seleto grupo de amigos, que não se 
entusiasmou. Um segundo teste resultou em uma 
opinião similar. Desanimado, Camille colocou 
o trabalho de lado por dois anos e só retornou 
a ele por insistência de seu amigo Liszt. Com a 
guerra Franco-Prussiana, Saint-Saëns foi para a 
Argélia, onde completou o terceiro ato. Quando 
voltou, seu amigo Pauline Viadot-Garcia, o 
grande cantor, havia preparado uma surpresa 
para ele – uma encenação privada de todo o 
segundo ato de Sansão e Dalila. Infelizmente, 
os críticos presentes queixaram-se da “ausência 
de melodia” e de “uma instrumentação que 
não propõe nada acima do comum”. Foi a 

promessa de seu amigo Liszt, de uma estreia na 
Alemanha, que o levou a concluir o trabalho.
O resultado é maravilhoso, e está lá no topo de 
sua obra, com o Quarto Concerto para Piano, a 
Terceira Sinfonia e a música de câmara tardia. 
Sansão e Dalila é uma ópera de números, com 
coros, árias e conjuntos claramente definidos. 
Apesar do título, a música mais memorável não 
pertence a Sansão, mas a Dalila. Ela tem dois 
solos famosos – Printemps qui commence e Amour, 
viens aider ma faiblesse – mas foi o dueto Mon 
coeur s’ouvre a ta voix (no qual, de fato, o tenor tem 
uma função muitíssimo menor) que se consagrou 
nos recitais de mezzo-sopranos e contraltos.
A estreia em Weimar foi um grande sucesso, 
mas a ópera não teve convite imediato para 
apresentação em outros teatros. A ópera foi 
apresentada em Hamburgo em 1882, e só 
estreou na França, em Rouen, em 1992, e 
ainda neste mesmo ano em Paris. A partir de 
então, Sansão e Dalila foi consagrada mundo 
afora, entrando no século XX como um título 
obrigatório das grandes companhias.
Durante sua carreira, Saint-Saëns foi considerado 
primeiramente como um pioneiro, defensor 
das obras de Liszt e Wagner, mas com o passar 
do tempo ele foi se tornando conservador em 
sua visão artística, e o século XX encontrou-o 
como um artista ultraconservador. Em 1913, 
durante a Primeira Guerra, exigiu a proibição 
da música alemã na França e manifestou 
sua aversão à música de Debussy. Polêmicas 
superadas, esta nova produção da Ópera de 
Paris traz de volta uma obra-prima do seu 

repertório que não havia sido realizada ali 
por vinte e cinco anos. E até hoje, Sansão e 
Dalila é a terceira ópera mais apresentada 
na Ópera de Paris (atrás apenas de Fausto e 
Rigoletto) com mais de 1000 apresentações 
desde a estreia no Palais Garnier em 1892.
Descoberta por Daniel Barenboim, na Academia 
do Scala, Anita Rachvelishvili logo estreou, como 
Carmen, ao lado de Jonas Kaufmann – consagrada, 
repetiu o papel no Metropolitan e nos principais 
palcos europeus. Anita está sensacional como 
femme fatale que a personagem Dalila exige, e 
tem ao seu lado o tenor Alexandrs Antonenko, 
que brilhou na Ópera de Paris em Tosca em 2009 
e em Otello em 2011. Nesta nova produção de 
Sansão e Dalila conduzida pelo brilhante maestro 
Philippe Jordan, o terceiro grande personagem 
é o coro e seria dificílimo imaginar algum outro 
que possa superar o da Ópera de Paris.
Bom espetáculo!



777676

REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO BONFILM 

DIREÇÃO E CURADORIA  
Christian Boudier 

CONSELHEIRO ARTÍSTICO e TEXTOS  
Ricardo Prado 

GERENCIAMENTO DO PROJETO  
Paula de Oliveira

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
Daniela Camargo 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO  
Clarissa Hungria 

PROGRAMAÇÃO  
Vinícius Fantezia 

AÇÕES EDUCATIVAS 
Drica Carneiro

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
Luzimar Valentim 

PRODUÇÃO  
Elodie Salmeron 
Luciano Salim 
Wellison Rodrigues 

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 
Ana Carolina Cerizze 

CONVIDADOS  
Michelle Pistolesi 

MASTERCLASS  
Raphaël Sikorski 

COORDENAÇÃO TÉCNICA E LEGENDAGEM 
ETC FILMES / Clayton Douglas 

DESIGN GRÁFICO  
Mate Lelo 

VINHETAS  
Daniel Lopes 

WEBSITE  
George GF  

ASSESSORIA DE IMPRENSA  
Agência Febre 

TRADUÇÃO  
Cristiana Brindeiro 

REVISÃO DE TEXTOS  
Inês Mauad 

PRODUÇÃO GRÁFICA  
Estevão Claros/ Gráfica Alest

FICHA TÉCNICA

O TROVADOR 

SINOPSE  
Leonora ama Manrico sem saber que ele 
é irmão de Conde Luna, a quem ela está 
prometida. Os irmãos se enfrentam sem 
saber do parentesco. Acreditando na 
morte de seu amado, Leonora vai para um 
convento. Manrico surge e leva a jovem 
ao altar. O casamento é interrompido 
quando recebem a notícia de que Azucena, 
mãe de Manrico, está sendo levada à 
fogueira. Manrico é preso e morto por 
Luna. Leonora envenena-se e Azucena 
revela que Luna matou o próprio irmão.

ópera de Paris

----------------------------------------------- 

Compositor Guiseppe Verdi (1813-1901)
Maestro Daniele Callegari   
Direção Alex Ollé (La Fura del Baus) 
Diretor musical Philippe Jordan 
Orquestra e Coro da ópera de Paris
Elenco  Ludovic Tézier, Hui He, Ekaterina 
Semenchuk, Marcelo Alvarez, Roberto Tagliavini, 
Marion Lebègue 
Duração 2h10
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Verdi foi um homem marcado pelo gênio, pela 
perda e pelo triunfo. Em seus 87 anos de vida – 
raros para a época em que viveu – viu a Itália se 
conquistar e se unir tendo nele um paradigma do 
que ela queria ser. A perda da esposa e de seus dois 
filhos pequenos imprimiu em Verdi um olhar mais 
triste do que se podia notar e uma entrega ainda 
maior à música. Ao triunfo de Nabucco, em 1842, 
seguem-se os de I due Foscari (1844), Jeanne d’Arc 
(1845), Macbeth (1847) e as que são conhecidas 
como o “trio popular” ou o “trio de ouro”: 
Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853) e La Traviata 
(1853) – todas as três apresentadas nesta edição 
do Ópera na Tela em produções superlativas. 
A história de Il Trovatore é confusa. Como na ópera 
Simon Boccanegra, parte da história acontece antes 
da cortina se abrir. Declarações de amor são feitas 
à pessoa errada, um irmão que se considerava 
morto reaparece como rival e até um bebê é 
lançado à fogueira por engano... pela própria mãe! 

Ao mesmo tempo, há uma busca implacável de 
vingança, com todos os elementos de horror: o 
espectro da pira, prisões e torturas. A força do 
drama desenha efeitos espetaculares, com todos 
os ingredientes de um romantismo copiado de 
Victor Hugo, que Verdi já utilizara em Ernani, e 
ao qual voltará em Rigoletto. Mas Verdi criou uma 
sucessão tão impressionante de melodias que logo 
nos rendemos ao espetáculo. E é essa excepcional 
qualidade musical que faz de Il Trovatore uma ópera 
tão difícil de se realizar. Convidado para dirigir uma 
montagem desta ópera, Toscanini disse: “Tragam-
me os melhores cantores do mundo e eu o farei”. 
O Trovatore é uma experiência vertiginosa. Uma 
sequência impressionante de árias, duetos e 
conjuntos, interrompida por aclamações do 
público, enquanto o próximo cantor se prepara 
para ofuscar seu antecessor ou morrer tentando. 
Esta é uma ópera para cantores por excelência 
e se não forem supremos é melhor encená-la 

em um outro momento. É por esta razão que 
a montagem da Opéra Bastille é imperdível. 
Além das qualidades de cenografia e de cena, o 
elenco é o sonho de Toscanini. O tenor argentino 
Marcello Alvarez é o melhor Manrico da década, 
com mais de cem récitas em sua carreira; Ludovic 
Tézier, verdadeiro patrimônio nacional francês, 
é o maior barítono verdiano de sua geração; a 
soprano Hui He veio da China para encantar as 
plateias mais exigentes do planeta e a consagrada 
mezzo-soprano russa Hekaterina Semenchuk 
garante a profunda dramaticidade de Azucena. 
Esta ópera de fortes acentos e de dinâmica de 
contrastes extremos, exige sombra e fogo de 
seus intérpretes –  palavra cantada mais de cem 
vezes! Mas a voz do poeta e cantor Manrico 
em sua primeira aparição, ecoando no vazio, 
acompanhado apenas por uma harpa, dá ao 
Trovatore uma dimensão quase fantástica. 
Verdi foi criticado duramente pelo caráter 
exagerado, pelos excessos, pela falta de 
realismo de Il Trovatore. Mas nada impediu a 
sua consagração popular através dos séculos. 
Bizet escreveu o que pode ser considerada a 
melhor defesa às acusações precipitadas:
“Quando um temperamento apaixonado, violento, 
mesmo brutal, quando um Verdi nos premia com 
a arte de um trabalho vivo e forte, em forma 
de ouro, lama, veneno e sangue, não digamos 
friamente: ‘Mas, meu caro senhor, ela não tem 
gosto, não tem distinção! ” E Michelangelo, 
Homero, Dante, Shakespeare, Beethoven, 
Cervantes e Rabelais – eles têm distinção? ”
Bom espetáculo!
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