
1

BALANÇO FESTIVAL ÓPERA NA TELA 2017
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O FESTIVAL ÓPERA NA TELA CRESCE  
EM SUA TERCEIRA EDIÇÃO

A sedutora alquimia Ópera na Tela – Parque Lage encantou seu pú-
blico pelo terceiro ano seguido, desta vez com doze noites de pro-
gramação. Na edição de 2017, foram apresentadas dezessete produ-
ções dos maiores teatros e festivais da Europa. Doze foram exibidas 
ao ar livre de 28 de outubro ao 8 de novembro, e onze farão parte da 
programação nos cinemas de 20 cidades do país entre novembro de 
2017 e julho de 2018.

Pelo segundo ano, o festival convidou especialmente um artis-
ta lírico: a soprano sul africana Pumeza Matshikiza, “madrinha” do 
evento, deu um recital no Parque Lage e outro na prestigiosa Sala 
Cecilia Mereiles.

A inovação da edição 2017 foi a apresentação de uma seleção de 
obras do 3o Palco, uma iniciativa da Ópera de Paris que oferece a 
artistas diversos a produção de um curta-metragem sobre sua visão 
da ópera. Uma forma de alcançar novos públicos mais jovens e de 
mostrar que a ópera pode inspirar a arte contemporânea e se mis-
turar com novas linguagens. Esses filmes estão disponíveis no Brasil 
através do site do festival www.operanatela.com

Através de ações educativas e incentivo à profissionalização e inter-
câmbio com a realização da terceira masterclass do Raphaël Sikorski, o 
Festival Ópera na Tela também reforçou que a sua primeira preocu-
pação segue sendo a democratização dessa linguagem tão especial 
de encenação e música, e a formação de novas plateias.

Agradecemos a nossos fiéis parceiros: MINC, Prefeitura do Rio, 
SOFITEL, EDF, EDENRED, como os novos integrantes: BNP Paribas 
e MED-RIO, e de forma geral a todas as instituições, empresas, e 
amigos da ópera que nos ajudaram a realizar esse sonho feito de 
músicas e imagens mágicas. Um agradecimento especial a Patrick 
Mendès, Yann des Longchamps e Gilles Coccoli.
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PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

O NAVIO FANTASMA 
Teatro Real de Madri

RIGOLETTO  
Grande Teatro do Liceu 
de Barcelona

A FLAUTA MÁGICA 
Teatro alla Scala  
de Milão

MACBETH  
Grande Teatro do Liceu 
de Barcelona

A FAVORITA  
Ópera do Estado  
da Bavaria

A DONZELA DA NEVE 
Ópera Nacional  
de Paris

PROGRAMAÇÃO 
DO FESTIVAL

CARMEN  
Festival Aix  
en Provence

DON CARLOS  
Ópera Nacional  
de Paris

DON GIOVANNI  
Festival Aix  
en Provence

COSÌ FAN TUTTE 
Ópera Nacional  
de Paris

OS CONTOS  
DE HOFFMANN  
Ópera Nacional  
de Paris

LA BOHÈME  
Teatro Antigo  
de Taormina

UM BAILE DE 
MÁSCARAS  
Ópera do Estado  
da Bavaria

O ANEL DO  
NIBELUNGO  
(4 ÓPERAS)  
Palácio das Artes  
de Valência

Entre as projeções ao ar livre no Parque Lage e as obras exibidas 
nos cinemas, a programação cresceu e totalizou 17 obras (contra 12 
em 2016).

Mais uma vez, o Festival apresentou grandes clássicos encena-
dos pelos mais prestigiosos diretores do momento (Dmitri Tcher-
niakov, Peter Stein, Robert Carsen, Christof Loy), com os melhores 
maestros (Zubin Mehta, Philippe Jordan, Ádám Fischer), e os mais 
destacados cantores. 

Um dos maiores destaques foi a Tetralogia de Wagner integral, en-
cenada pela famosa companhia catalã “Fura dels Baus” e conduzida 
pelo maestro Zubin Mehta, que ganhou sete prêmios internacionais, 
apresentada em uma maratona de quatro noites.

Uma parceria com o festival de Aix en Provence nos permitiu 
oferecer gratuitamente duas belas produções do último verão:  

Carmen, numa criação muito audaciosa de Dmitri Tcherniakov, e um 
Don Giovanni animado e picante, dirigido por Jean-François Sivadier. 

A esses dois sucessos populares, se juntaram outras obras conhe-
cidas, revisitadas pelos maiores diretores do momento. Também 
festejamos a volta aos palcos do imenso Jonas Kaufmann, com uma 
das produções mais elogiadas da Ópera de Paris este ano: Don Car-
los, que apresentamos uma semana depois da sua estreia na Ópera 
da Bastilha. 

Mas a seleção também inclui obras mais raras, como a russís-
sima Donzela da Neve de Rimsky-Korsakov, que nos fez desco-
brir o imenso talento da delicadíssima soprano Aida Garifullina; A 
Favorita de Donizetti, vivida por uma Elina Garanca com imensa 
força vocal e cênica, e Um Baile de Máscaras de Verdi dirigida por 
Zubin Mehta.
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2.800 ESPECTADORES ASSISTIRAM  
ÀS PROJEÇÕES AO AR LIVRE

De 28 de outubro a 8 de novembro foram realizadas projeções espetaculares de óperas ao ar livre no prestigioso Parque Lage, no Rio de 
Janeiro, em uma estrutura de tenda cristal, com mobiliário especial, tela gigante e alta qualidade de som e imagem, proporcionando ao pú-
blico e convidados uma experiência única.

Durante o período foi aferido um público de 2800 pessoas.
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CERIMÔNIA DE ABERTURA

Emmanuelle Boudier e Luciano Botelho

Philippe Trapp, grupo Accor

Palco e telão

Gilles Coccoli, Edenred

Realizada em 27 de outubro para convidados, classe artística, im-
prensa, empresários, formadores de opinião, a Noite de Abertura 
aconteceu na estrutura da tenda de projeções, onde foi realizada 
uma cerimônia com pronunciamento dos parceiros.

Na ocasião foram exibidos uma seleção de árias, um filme so-
bre Pumeza Matshikiza, convidada do Festival e o documentário  
Luciano Pavarotti, a voz do povo, em homenagem aos 10 anos da 
morte do imenso tenor.

Após a cerimônia, foi oferecido um coquetel seguido de uma fes-
ta no palacete do Parque Lage.
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Christian e Emmanuelle Boudier

Maria Ceiça e Lica Oliveira

Festa no palacete Pumeza Matshikiza e Luciano Botelho

Christian Boudier e Pumeza Matshikiza

Pumeza Matshikiza e Luciano Botelho
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Jacqueline Laurence, Cédric Gottesmann, André Heller-Lopes e Jean-Paul GuihauméEquipe BNP Paribas

Equipe Sofitel

Luciano Botelho e Raphael Sokorski

FestaPumeza Matschikiza e Frederico de Oliveira cantando na festa
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RECITAIS DA SOPRANO PUMEZA MATSHIKIZA,  
CONVIDADA DE HONRA.

Pelo segundo ano, o Festival convidou um artista lírico: a sopra-
no Pumeza Matshikiza, “madrinha” da edição 2017, deu um recital 
no Parque Lage e outro na prestigiosa Sala Cecilia Mereiles, sempre 
acompanhada pela pianista brasileira Priscila Bomfim.

O sucesso dessas apresentações e a singularidade do percurso da 
Pumeza fizeram com que ela fosse chamada para cantar no famo-
síssimo programa da Globo, Encontro com Fátima Bernardes durante 
sua estadia.

Miguel Proença e Pumeza Matshikiza

Priscila Bomfim, Pumeza Matshikiza e Luciano Botelho
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MASTERCLASS DE CANTO LÍRICO

Entre os dias 23 e 31 de outubro aconteceu a terceira master-
class de canto lírico, ministrada por Raphaël Sikorski, coach pa-
risiense de astros da ópera, como Rolando Villazon e Pumeza  
Matshikiza, convidada do Festival. Foi realizada na sede da Associação  
Brasileira de Música.

Essa masterclass contou com a participação da premiada pia-
nista Priscila Bomfim, maestrina e preparadora da Academia de  
Ópera Bidu Sayão.

Participaram 10 jovens cantores em fase de profissionalização, 
que foram selecionados pelo próprio Raphaël, mediante avaliação  
de material. 

A masterclass foi encerrada com a realização de um recital gra-
tuito, aberto ao público, no dia 31 de outubro, no auditório do  
Istituto Italiano di Cultura.
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AÇÃO EDUCATIVA

Para sua terceira edição, o Festival Ópera na Tela contribuiu no-
vamente de maneira significativa para a ampliação dos repertó-
rios culturais de crianças e jovens brasileiros, convidando alunos 
e professores para uma experiência singular: assistir a uma ópera  
no cinema.

Sob a supervisão educacional do Maestro Ricardo Prado reserva-
mos aos nossos convidados três sessões gratuitas da ópera A Flauta 
Mágica de Mozart.

A sessões aconteceram no Centro Cultural LSR - Odeon Net Cla-
ro, na Cinelândia, e foram introduzidas e comentadas pelo próprio 
Maestro Ricardo Prado.

Para acompanhar essa experiência tão especial, colocamos à dis-
posição das escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, um DVD 

destinado aos professores com trechos relevantes da obra e um 
caderno educativo, dedicado aos alunos, que contém, entre outras, 
um guia de escuta e propostas pedagógicas para uma abordagem 
dinâmica e lúdica nas salas de aula. Este material de acesso livre foi 
também disponibilizado no site www.operanatela.com.br

O adultos também puderam se beneficiar da parte pedagógica: 
antes de cada projeção o maestro Ricardo Prado, a convite do festi-
val, realizou uma breve exposição acerca do título em exibição para 
o público presente. 

Ele também participou de uma palestra de duas horas, especí-
fica sobre Richard Wagner, promovida para permitir ao público da 
Tetralogia, exibida no Parque Lage, um melhor entendimento do 
universo do compositor.

Sessões educativas no Cine Odeon Net Claro

Conferência sobre o Anel do Nibelungo com Maestro Ricardo Prado
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SESSÕES EM SALAS DE CINEMA

Desde o lançamento do festival, inúmeras salas de cinema se 
demonstraram interessadas na adesão ao programa cultural do 
Festival Ópera na Tela. Portanto, de outubro/2017 a julho/2018 

serão realizadas inúmeras sessões em 20 cidades e 26 salas de ci-
nema. Agradecemos a todos circuito exibidor que investe na diver-
sidade audiovisual brasileira!

CINEMAS PARCEIROS

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

SALVADOR

PORTO ALEGRE

PELOTAS

NITERÓI

RECIFE

PALMAS

PETRÓPOLIS

ARACAJÚ

CAMPINAS

BELÉM

CURITIBA

BRASÍLIA

FLORIANÓPOLIS

MARINGÁ

LONDRINA

MACEIÓ

GOIÂNIA

FORTALEZA
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RETORNO DE MÍDIA

Valoração de mídia
R$ 1.063,540

Crescimento de  
73% em relação a 2016

112 matérias
3.884,90 centímetros

Audiência alcançada: 
813.364 pessoas

O Festival Ópera na Tela e seus parceiros foram alvo de grande 
destaque em diversas mídias de grande circulação e veículos espe-
cializados.

A execução de um plano de comunicação estratégico aliado ao 
tema do projeto garantiu um ótimo relacionamento com a imprensa, 
somado às ações promocionais pontuais, além de significativa mídia 
espontânea, que o projeto oportunizou devido à sua originalidade, 
também deram maior visibilidade ao projeto.

O Globo – Conte algo que não sei -31/10/2017
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DESTAQUES IMPRESSOS

Page 1 / 1

Jornal Destak – RJ - 27/10/2017

Page 1 / 1

O Globo  - Segundo Caderno/Rio Show -28/10/2017

Page 1 / 1

O Globo – Zona Sul - 26/10/2017
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Page 1 / 1

Revista Istoé - 01/11/2017

Page 1 / 1

O Globo – Segundo Caderno/Rio Show - 04/11/2017

Page 1 / 1

Veja Rio - 25/10/2017

Page 1 / 1

Zero Hora – Porto Alegre - 10/11/2017
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DESTAQUES WEB

27/11/2017 Considerada 'O Senhor dos Anéis das óperas', tetralogia de Wagner será exibida no festival Ópera na Tela - Notícias de cinema - AdoroC…

http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-135294/ 1/5

Inicial > Filmes em cartaz > Notícias de Filmes > Notícias cinema: Festivais e premiações >  Considerada 'O Senhor dos Anéis das óperas', tetr…

Considerada 'O Senhor dos Anéis das óperas',
tetralogia de Wagner será exibida no festival Ópera

na Tela
Por Wallace Nascimento — 02/11/2017 às 09:23

  

Com sessões apresentadas pelo maestro Ricardo Prado, montagem do diretor
Carlus Padrissa - que usa animações em 3D e acrobacias - será dividida ao longo
de quatro dias no Rio de Janeiro.

O Festival Ópera na Tela, já tradicional no Rio de Janeiro, vai contar com uma programação
especial a partir desta quinta-feira, 2 de novembro: a tetralogia de Richard Wagner, intitulada "O
Anel de Nibelungo", terá suas quatro óperas exibidas em um telão de cinema ao ar livre no jardim
do Parque Lage, ao longo de quatro dias.

Ciclo de óperas épicas, idealizado por Wagner por longos vinte e seis anos (entre 1848 e 1874), o
espetáculo é uma adaptação de personagens mitológicos germânicos e escandinavos da saga
nórdica homônima. A maratona em exibição foi encenada em Valência, na Espanha, pela
famosa companhia catalã Fura dels Baus - sob a regência do maestro Zubin Mehta -, que mistura
elementos de O Senhor dos Anéis, Star Wars e teatro de rua, e conta com animações em 3D e
diversas acrobacias na montagem do diretor Carlus Padrissa.

O maestro Ricardo Prado, que apresenta a obra ao público, salientou a grandiosidade das óperas
wagnerianas: "Ele imaginou sons que não existiam, por isso estudou metalurgia, para desenvolver



Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para
assegurar a performance de nossos serviços. Leia nossa política de privacidade OK

Adorocinema - 02-11-2017

27/11/2017 Espetáculo La Bohème abre temporada de festival de ópera em Palmas | Tocantins | G1

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/espetaculo-la-boheme-abre-temporada-de-festival-de-opera-em-palmas.ghtml 1/5

Espetáculo La Bohème abre temporada de festival de ópera
em Palmas
O espetáculo será exibido no Cine Cultura que ca no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas, a
partir das 19h.

Por G1 Tocantins
04/11/2017 12h08 · Atualizado 04/11/2017 12h08

Espetáculo La Bohème abre temporada de festival de ópera em Palmas (Foto: Divulgação)

A cantada em italiano, “La Bohème” abre a nova temporada do Festival de Ópera na Tela

neste sábado (4). O espetáculo será exibido no Cine Cultura que ca no Espaço Cultural

José Gomes Sobrinho, em Palmas, a partir das 19h.

A entradas custam R$ 20 inteira e R$ 10. Durante a temporada, que vai 31 de março de

2018, serão exibidos 14 lmes de ópera, entre eles “Dom Giovanni”, de Mozart, e “Don

Carlos”, com o famoso tenor Jonas Kaufmann.

TOCANTINS

g1 ge gshow famosos vídeos ENTRE

G1 – Tocantins - 06/11/2017

27/11/2017 Jornal do Brasil - Sol Maior - Pumeza Matshikiza, a diva do futuro

http://www.jb.com.br/sol-maior/noticias/2017/10/31/pumeza-matshikiza-a-diva-do-futuro/ 1/2

31/10 às 09h17 - Atualizada em 31/10 às 09h20

Pumeza Matshikiza, a diva do futuro

Segunda-feira, 27 de novembro de 2017

Maria Luiza Nobre

Após um belíssimo recital, para convidados , na abertura do Projeto Ópera na Tela, no Parque Lage,  sobe
ao palco da Sala Cecília Meireles, na próxima quarta-feira, dia 1º, às 20h, a soprano sul-africana Pumeza
Matshikiza, que visita pela primeira o Rio de Janeiro. 

A bela artista cresceu em comunidades perto da Cidade do Cabo, onde somente os negros viviam durante
o apartheid, época em que freqüentou a escola, a Homba Public Primary School, onde para sua sorte, os
professores gostavam de música, mas mesmo assim ela sabia que o ambiente em que vivia não tinha
nenhuma segurança, o que marcou a então criança. Lembra sempre dos tiroteios e confusões, mas o que
tinha em seu pensamento mesmo era sobreviver e realizar seu sonho de adolescente de viajar pelo
mundo. 

Cantou no coro da escola e após ouvir música clássica, no rádio,
achou lindo a mescla das vozes e da música. Estudou no South
African College of Music e sua sorte foi lançada quando participou
das Confissões do compositor sul-africano Kevin Volan Zeno, que se
transformou em seu amigo e incentivador, a tal ponto que ele deu
uma passagem para Pumeza ir para Londres, na Inglaterra, para 
fazer uma audição no Royal College of Music e o final foi feliz para
a artista, que ganhou uma bolsa de estudos, e permaneceu na
célebre escola por três anos. Após essa experiência uma nova
nuvem de sorte e mais uma audição, dessa vez, para os jovens
artistas da Royal Opera House e a sorte continuou ao seu lado, e
Pumeza seguiu para Stuttgart, onde canta na Ópera Estatal e foi a
cidade onde assinou seu primeiro contrato de gravação com a
Decca. 

Seu primeiro disco foi gravado em Londres, exatamente nos
estúdios Abey Road, e o melhor é que a artista tem total percepção

sobre sua escalada na vida. O começo do seu  merecido sucesso aconteceu quando ganhou o primeiro
prêmio no concurso de canto Veronica Dunne em Dublin, em 2010, fato que foi definitivo para o começo
de sua carreira internacional.

Entre seus títulos de gravações está o álbum, Voice of Hope, lançado em 2014, em que homenageia sua
terra natal. O bairro onde cresceu e as dificuldades também, fazem parte de seu passado. 

Pumeza é reconhecida no mundo da ópera por ser dona de uma voz aveludada, uma verdadeira
maravilha, elegante ao cantar, uma verdadeira diva que as platéias no planeta já reverenciam e nós

Sol Maior

Pumeza Matshikiza, a diva do futuro

Jornal do Brasil – Sol Maior - 31/10/2017
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Lu Lacerda - 27/10/2017

Marcial Peltier - 30/10/2017

27/11/2017 Parque Lage exibe maratona da tetralogia de Wagner

http://www.programacinesom.com/2017/11/parque-lage-exibe-maratona-da.html 1/15

(http://www.programacinesom.com/)

Our social:      



PARQUE LAGE EXIBE MARATONA DA
TETRALOGIA DE WAGNER

 (https://1.bp.blogspot.com/-

uuPGNSEbIH0/Wfyz7rXjQpI/AAAAAAAAJkU/Hm8VQMqolF8OkNx67-

uzsQaFDGg2T6jrgCLcBGAs/s1600/wagner.jpg)

FESTIVAL ÓPERA NA TELA APRESENTA A MONTAGEM DA COMPANHIA

CATALÃ FURA DELS BAUS PARA A ÓPERA DE RICHARD WAGNER SOB A

REGÊNCIA DO MAESTRO ZUBIN MEHTA

Fãs de grandes épicos, wagnerianos de carteirinha e apreciadores de ópera

em geral têm programa certo neste feriado. A partir do dia 02 de

Novembro, no Festival Ópera na Tela, começou a ser exibida a a maratona

de “O Anel de Nibelungo”, tetralogia de Wagner, encenada pela celebrada

companhia catalã Fura dels Baus, sob a regência do maestro Zubin Mehta. 

Exibida na tenda montada no Parque Lage, a maratona – de quatro noites –

terá quatro óperas que juntas somam 16 horas de duração. A obra levou 26

anos para ser composta, tendo sido concluída em 1874. Para exibi-la,

construiu um teatro, onde hoje acontece o Festival de Bayreuth, e fãs do

compositor enfrentam filas de espera de sete a oito anos para conseguir

assistir à ópera.  As exibições são:  quinta, 2 “O Ouro do Reno”; sexta, 3, “A

Valquíria”; segunda-feira, 6, “Siegfried” e encerrando a tetralogia, na terça-

feira, dia 7,“O Crepúsculo dos Deuses”. As sessões começam sempre às

19h30m.

Animações em 3D e acrobacia são bastante usadas nesta montagem do

diretor Carlus Padrissa, um dos fundadores da Fura dels Baus, que pode ser

descrita como uma mistura de Senhor dos Anéis, Star Wars e teatro de rua.

Encenada no Palácio das Artes Rainha Sofia, em Valência, a companhia

investiu em projeções de vídeo de alta qualidade, que podem chegar a 3,5



Cinesom - 01/11/2017
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Site Movimento - 18/10/2017

Tutti Clássicos - 08/11/2017

Veja Rio - 27/10/2017Isto É - 27/10/2017
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DESTAQUES TV

Sem Censura - 22/11/2017

Quintas no Cinema – TV Brasil – 02/11/2017Canal Curta – 01/11/2017

Encontro com Fátima Bernardes

Estudio I – Globo News – 26/10/2017

Valoração TV
R$379.054
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PUBLICIDADE

O evento reúne grandes parceiros de mídia, fundamentais para garantir a divulgação e difusão da imagem do Festival nos principais canais 
de comunicação. A valoração de mídias parcerias foi de R$820.000 em publicidade online, impressa e televisiva, garantindo a capilaridade 
do Festival. 

VEÍCULO DATAS TIPO DE MÍDIA DESCRIÇÃO

GRUPO EBC 10/10 a 10/11 TV, rádio & digital veiculação de spot na RÁDIO MEC FM RIO, veiculação da vinheta  
de 30 segundos do festival na TV Brasil, divulgação de banner  
nos sites EBC.

CANAL CURTA 29/10 a 09/11 Digital & TV 20 inserções da Agenda Canal Curta!, 40 inserções da vinheta do 
festival no canal, postagens nas redes sociais para sorteio de  
ingressos e cobertura editorial do evento.

ADOROCINEMA 27/10 a 08/11 Digital 5 formatos publicitários no site e aplicativo: arroba banner 250,  
wallpaper multiplataforma, intervenção app, wallpaper  
e mobile banner.

PHILOS TV 01/10 a 30/10 Digital especial no site do canal com curadoria Ópera na Tela, post destaque 
no facebook, facebook live, posts redes sociais, divulgação da vinheta 
de 30’’ no pré roll do site, aplicativo e youtube.

FILME B 08/10 a 22./11 Digital 4 formatos publicitários no site: big stamp, vídeo lateral, banner topo 
e banner barra lateral.

MOVIMENTO.COM 01/10 a 01/12 Digital Publicação de 5 matérias sobre o evento, 2 resenhas sobre os filmes 
exibidos, 1 post no facebook e um fullbanner na home do site pelo 
período de 2 meses.

REVISTA CARTA CAPITAL 01/10 a 30/10 Impresso & digital 1 anúncio páginas simples na edição de outubro/2017 +  
1 banner online.

REVISTA PIAUÍ 01/10 a 30/10 1 anúncio no formato página simples na edição 133   
de outubro/2017.

REVISTA CULT 01/10 a 30/10 Impresso 1 anúncio formato meia página na edição de outubro/2017.

REVISTA VERSATILLE 01/10 a 30/10 Impresso 1 anúncio no formato página simples na edição de outubro/2017 
(Edição especial de aniversário).

JORNAL LE MONDE  
DIPLOMATIQUE BRASIL

01/10 a 30/10 Impresso & digital 1 anúncio no formato 1/4 página na edição de outubro/2017  
+ 1 banner online.
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PARCERIAS
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WEBSITE

Período apurado:  
01/10/2017 a 24/11/2017

Visitantes  
9.582

Page views  
32.831

Média de páginas  
por sessão 3,43
Usuários únicos  

6.644
Fonte: Google Analytics

Visitantes: quantidade de visitas no site
Page views: páginas dentro do site acessadas pelos visitantes
Usuários únicos: número total de acessos por usuário
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REDES SOCIAIS

Facebook, Instagram e Spotify

+60.000 pessoas alcançadas

+ 50.000 impressões

+ 1.000 interações

+ 15.000 ações

+ 500 cliques
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MATERIAL GRÁFICO

Programas cinemas 30.800

Programas por dia 6.000

Catálogo 3.000

Cortesias 2.500

Convites 1.000

Passes VIP  280

Cartazes 150

Banners 27

Flyer 5.000
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www.operanatela.com


