MINISTÉRIO DA CULTURA, Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal
de Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS,
Edenred e ticket, Sofitel Hotels & Resorts
apresentam
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Para sua quarta edição o Festival Ópera na Tela contribui
novamente de maneira significativa para a ampliação dos
repertórios culturais de crianças e jovens brasileiros, convidando
alunos e professores para uma experiência singular: assistir
trechos de óperas no cinema.
Sob a supervisão educacional do Maestro Ricardo Prado
reservamos aos nossos convidados duas sessões gratuitas,
com trechos de 9 óperas da programação desse ano.
A sessões acontecerão no Cinema Odeon, na Cinelândia, e
serão introduzidas e comentadas pelo próprio Maestro Ricardo
Prado.
Para acompanhar essa experiência tão especial, colocamos
à disposição dos alunos e dos professores as seguintes
ferramentas:
• um DVD destinado aos professores com trechos das óperas:
Don Giovani, Tristão e Isolda, Aída, Macbeth, Tosca, Turandot,
Don Pasquale, La Bohème, Carmen;
• este caderno educativo, que contém informações sobre
os principais aspectos do mundo operístico e uma analise
sobre cada trecho.
Este material é de acesso livre e também está disponível no
site www.operanatela.com
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O QUE É UMA ÓPERA?
No fim do século XVI, poetas, músicos, gente do teatro e
da nobreza se reuniram para criar uma nova arte que fosse
capaz de contar grandes amores, grandes lutas, histórias de
coragem e aventuras. Grandiosamente ambiciosa, essa arte
precisava dar conta de representar tanto coisas violentas e
trágicas como também engraçadas e divertidas.

Após a sua invenção, a ópera se tornou uma arte muito
popular, de uma forma muito parecida como se dá com
o cinema nos dias de hoje. Seus autores eram famosos e
bem-sucedidos e cantoras e cantores eram celebridades
reconhecidas internacionalmente que viajavam o mundo
inteiro.

Para isso surgiu a ideia de reunir em um só espetáculo
três outras artes: teatro, música e poesia. O teatro contribuiu
com a ação e a interpretação dos atores, cenários, figurinos,
maquiagem e efeitos especiais. A poesia criou uma maneira
de narrar a história de forma atraente e clara, capaz de revelar
e provocar grandes emoções. E a música trouxe orquestras de
instrumentos usados em teatros, igrejas e praças, os maiores
coros e os melhores cantores.

Uma ópera tem quase sempre uma ABERTURA com
música de orquestra, sem cantores. Por isso, na sala de ópera
o maestro entra sob aplausos da plateia e logo começa
a conduzir a orquestra. A abertura, em geral, reúne duas
características importantes: resume o caráter da história, seja
dramático, cômico, romântico ou fúnebre, e reúne trechos de
músicas que aparecerão ao longo da obra. Ou seja, a abertura
é duplamente um “resumo da ópera”. Depois da abertura,
vêm dois, três, quatro ou mais atos em função da história.

A primeira ópera: Orfeu
A primeira ópera foi criada em 1607 pelo compositor
Claudio Monteverdi. Foi um sucesso imediato. Orfeu
conta a história de amor entre o grande músico Orfeu e
a bela Eurídice, que morre ao ser picada por uma cobra
venenosa. Inconformado, Orfeu decide ir ao reino dos
mortos contando apenas com a beleza de sua música
para trazer sua amada de volta à vida. Ele consegue
resgatar Eurídice, mas com a condição de não olhar para
ela antes de chegarem ao mundo dos vivos. No último
momento, não suportando o sofrimento dela, Orfeu
vira-se para sua amada, que cai morta novamente.
Monteverdi sabia que o público não desejava voltar
para casa triste e preferiu dar à história um final mais
feliz: Apolo, deus da luz e da verdade, desce à Terra
para reunir Orfeu e Eurídice para sempre. Pronto,
sucesso garantido!
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A ORQUESTRA é o conjunto musical formado pelas
quatro famílias de instrumentos musicais:
- as cordas, formada por violinos, violões, contrabaixos,
pianos, dentre outros;
- as madeiras: flauta, oboé, clarineta e outros instrumentos
cujo som ressoa a partir da vibração de uma palheta feita de
madeira;
- os metais, composta também por instrumentos de
sopro, tais como trompete, trombone, trompa, tuba e afins;
- as percussões: prato, tambor, caixa, xilofone, chocalho,
ganzá. Instrumentos cujo som seja produzido

Ela é conduzida por um maestro, cuja tarefa consiste
em tornar o conjunto dos músicos coerente, ajudando-os
com indicações claras sobre a velocidade, o ritmo e muitos
outros aspectos importantes. Ele também regula o equilíbrio
das diversas massas sonoras da orquestra e interpreta
artisticamente a obra.
O trecho escolhido para ilustrar esses elementos (abertura,
orquestra e maestro) é a abertura da ópera Don Giovanni, de
Mozart. No caso, o maestro é também o cantor de ópera mais
famoso do mundo, Plácido Domingo.
Plácido Domingo levou Don Giovanni à cena em 29 de
outubro de 2017, no Teatro dos Estados de Praga, por ocasião
do aniversário de 230 anos da estreia mundial dessa ópera,
que teve lugar na mesma sala de espetáculos a 29 de outubro
de 1787. Naquela ocasião, Mozart tinha 31 anos e a ópera já
tinha uma história de 180 anos...Hoje faz 410 anos que a
ópera existe!

Don Giovanni

De Wolfgang Amadeus Mozart
Teatro dos Estados
de Praga

Drama giocoso em dois atos
Libreto de Lorenzo da Ponte
Cantado em italiano
Encenada pela primeira
vez em 1787 no
Teatro dos Estados de Praga
Duração: 3h02

Maestro: Plácido Domingo
Diretor: Jiří Nekvasil
Figurino: Theodor Pištěk
Elenco
Simone Alberghini (D. Giovanni)
Irina Lungu (Donna Anna)
Dmitry Korchak (Don Ottavio)
Julia Novikova (Zerlina)
Kateřina Kněžíková (Dona Elvira)
Jiri Bruckler (Masetto)
Adrian Sampetrean (Leporello)

Sinopse
Caracterizado ora como um
libertino obcecado por sexo,
ora como um campeão da
liberdade, Don Giovanni
encarna ao mesmo tempo
o mito do sedutor punido
e o protesto contra uma
concepção antiquada da
moral e da vida. Intemporal,
a obra marca também uma
transição musical entre as
fórmulas associadas à ópera
do passado e aquelas do
drama musical moderno.
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UMA VIAGEM PELA EUROPA
Após a primeira ópera, Orfeu, essa arte se difundiu pelas
cidades italianas e com a construção do Teatro São Cassiano,
em Veneza, em 1637, o público aumentou. Da Itália, a ópera
irá expandir-se por toda a Europa.
Na Áustria, com a obra de Mozart, iniciou-se, a partir de
meados de 1780, um longo desenvolvimento operístico, que
duraria até o fim do século XIX. Mozart compôs 14 óperas
entre as mais famosas da história da música e levaria a uma
suplantação das obras italianas em favor das germânicas nos
territórios de língua alemã.
Outro compositor essencial na região foi Richard Wagner,
que revolucionou a ópera. Com o patrocínio do jovem rei
bávaro Luís II, ele criou, em todos os seus aspectos, O anel dos
nibelungos — o mais conhecido ciclo operístico de todos os
tempos, com quatro óperas e aproximadamente 16 horas de
duração. Um teatro foi especialmente construído em Bayreuth
no qual, até hoje, apenas suas óperas são apresentadas.

Tristão e Isolda
de Richard Wagner
Festival
de Bayreuth

Ópera em três atos
Cantada em alemão
Encenada pela primeira
vez em 1865 no
Teatro Nacional de Munique
Duração: 4h08
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Maestro: Christian Thielemann
Diretor: Katharina Wagner
Cenografia: Frank Philipp
Schlössmann, Matthias Lippert
Figurinos: Thomas Kaiser
Elenco
Stephen Gould (Tristão)
René Pape (Rei Marke)
Petra Lang (Isolda)
Iain Paterson (Kurwenal)
Raimund Nolte (Melot)
Christa Mayer (Brangäne)

Sinopse
Morold, noivo de Isolda,
filha do rei da Irlanda, é
morto por Tristão, sobrinho
do rei da Cornualha. Porém
Tristão é ferido pela espada
envenenada de Morold.
Isolda, por sua vez, que é a
única a dispor do antídoto,
decide se vingar do homem
que lhe roubou o seu grande
amor. Tristão e Isolda,
contudo, acabam por se
apaixonar.

Aída

De Giuseppe Verdi
Festival
de Salzburgo

Ópera em quatro atos
Libreto de Antonio
Ghislanzoni
Cantada em italiano
Encenada pela primeira
vez em 1811 no
Teatro da Ópera do Cairo
Duração : 2h28

Maestro: Riccardo Muti
Diretor: Shirin Neshat
Figurinos: Tatyana van Walsum
Cenografia: Christian Schmidt
Elenco
Anna Netrebko (Aída)
Roberto Tagliavini (O rei)
Ekaterina Semenchuk (Amnéris)
Franceso Meli (Radamés)
Dmitry Belosselskiy (Ramfis)
Luca Salsi (Amonasro)

cuja filha, Aída, é mantida
prisioneira por seus inimigos,
tendo se tornado escrava da
bela Amnéris, filha do faraó.
Ambas se apaixonam por
um jovem oficial chamado
Radamés, que deve liderar
os soldados no ataque aos
etíopes. Radamés ama Aída e
ignora que é contra o pai dela
que terá de combater.

Sinopse
Mênfis e Tebas na época
dos faraós. O rei do Egito
se encontra em guerra com
Amonasro, rei da Etiópia,

Uma das inovações para a ópera trazidas por Wagner foi
a introdução do conceito do drama musical, em que a ópera
deixa de ser composta por trechos — como árias e recitativos,
entre outros — e passa a ter um fluxo contínuo, sem divisões.
Outra inovação de Wagner é a ideia de que orquestra e
cantores devem ter o mesmo peso para a composição que
a orquestra, que não mais acompanha os cantores, mas se
relaciona intimamente com o que é cantado.
Selecionamos um trecho de Tristão e Isolda para ilustrar
como Wagner expressa os sentimentos dos personagens,
transferindo-os para a música. Trata-se de uma produção do
Festival de Bayreuth com direção da bisneta do compositor,
Katarina Wagner
Na Itália, com Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, no fim
do século XIX e início do XX, a ópera atinge o máximo de
sua popularidade. Verdi compôs mais de 30 óperas e é um
dos compositores mais influentes do século XIX. Suas obras
são executadas com frequência em casas de ópera em todo
o mundo e, transcendendo os limites do gênero, alguns de

seus temas já estão há muito enraizados na cultura popular —
como “La donna è mobile”, de Rigoletto, “Va, pensiero” (“Coro
dos escravos hebreus”) de Nabucco , “Libiamo ne’ lieti calici”
(“Valsa do brinde”), de La Traviata, e a “Gloria al Egito e ad
Iside” (“Marcha triunfal”), de Aída.
É essa ópera, Aída, de Verdi, que escolhemos para ilustrar
a importância do coro em certas óperas. O coro apareceu no
teatro da Grécia antiga, como um grupo entre 12 e 50 artistas
que comentam com uma voz coletiva a ação dramática
que está a decorrer. Hoje em dia, o teatro musical e a ópera
incorporam por vezes um coro de cantores que tem uma
finalidade similar à do coro grego, para interpretar as reações
mentais e emocionais dos personagens principais.
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UM GRANDIOSO ESPECTÁCULO
Esse trecho de Aída é também um bom exemplo para
mostrar quanto a ópera é um espetáculo grandioso. Atrás,
abaixo e acima do palco de um teatro de ópera existe uma
gigantesca estrutura que o público não vê. Todo o palco, e até o
fosso da orquestra, está montado sobre poderosos elevadores
que podem movimentar qualquer das suas partes. No alto, há
motores e guindastes capazes de levantar estruturas, cantores
e bailarinos. Quase tudo está interligado por passarelas onde
os técnicos operam diversos mecanismos, criando fumaça,

vento e efeitos sonoros. Para conseguir articular tudo isso
é indispensável um trabalho em equipe, coordenado pelo
diretor.
As novas casas de ópera são dotadas de equipamentos
muito modernos e sofisticados, como no novo Teatro
de Ópera de Berlim, que foi reinaugurado em 2017 com
Macbeth, uma outra ópera de Verdi muito famosa. Nesse
trecho, vamos ver como o cenário muda totalmente em
alguns segundos.

UM TRABALHO EM EQUIPE
O diretor de cena pensa em cada personagem e na forma como eles se relacionam entre si. A partir disso ele
ensaiará todos os que atuarão no palco, orientando-os a partir dessas premissas sem esquecer que o canto é
fundamental ao espetáculo.
O coreógrafo prepara os bailarinos, elaborando os movimentos físicos de todos em cena, caso a dança também
faça parte do espetáculo.
O cenógrafo é responsável pela criação dos cenários e dos demais objetos de cena e geralmente trabalha em
conjunto com o iluminador, que por sua vez cria para cada momento do espetáculo as cores e as luzes adequadas
ao sentimento que se quer transmitir ao público.
O figurinista é o responsável pela concepção do figurino de todo o elenco e trabalha em colaboração com
maquiadores e cabeleireiros, que também são responsáveis por construir o aspecto físico de cada personagem.
Recentemente, outras técnicas vêm sendo incorporadas à produção operística, como projeções de vídeos,
grafismos e fotografias, além de efeitos especiais cada vez mais sofisticados.
Todas essas concepções passam, em seguida, pelo trabalho minucioso de técnicos e operários responsáveis
por tirar todas essas ideias do papel. Cenotécnicos constroem os cenários e as estruturas de palco; costureiros,
peruqueiros, aderecistas, eletricistas, marceneiros, contrarregras — um verdadeiro exército de profissionais muito
especializados — darão vida ao que, até então, não passava de ideias, desenhos e cálculos.
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No mesmo trecho, aproveitamos para escutar as tessituras
de vozes, que se referem ao conjunto de notas que um cantor
consegue articular sem esforço excessivo de modo que seja
produzido com a qualidade necessária. Primeiro uma voz
de baixo, com o papel de Banco, e depois um tenor e uma
soprano com dois dos mais famosos cantores do mundo
— Plácido Domingo (Macbeth) e Anna Netrebko (mulher de
Macbeth).
Vamos escutar agora a voz do barítono francês, Ludovic
Tézier, na ópera Tosca, do compositor Giacomo Puccini,
o segundo mais famoso após Verdi. Ludovic interpreta o
malvado Scarpia. (cf. Tosca, página seguinte)

Macbeth

De Giuseppe Verdi
Ópera do Estado
de Berlim
Melodrama em 4 atos
Libreto de Francesco Maria Piave
A partir de Macbeth, de
William Shakespeare
Cantado em italiano
Encenada pela primeira
vez em 1847 no Teatro
dela Pergola, em Florença.
Duração: 3h

Maestro: Daniel Barenboim
Diretor: Harry Kupfer
Cenografia: Hans Schavernoch
Figurino: Yan Tax
Elenco
Plácido Domingo (Macbeth)
Anna Netrebko (Lady Macbeth)
Kwangchul Youn (Banco)
Fabio Sartori (Macduff)
Florian Hoffmann (Malcom)

Sinopse
Depois de ter vencido
uma batalha importante,
o comandante Macbeth
é informado sobre uma
profecia segundo a qual um
dia se tornará rei da Escócia.
Influenciado por sua mulher,
ele se mostra disposto a
tudo – mesmo a cometer
um assassinato – para que a
profecia se cumpra. Porém,
logo cairá vítima de seu
próprio cinismo e de sua
insaciável sede de poder.
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OS CANTORES: VOZES E TESSITURAS

Os diferentes registros da voz humana se adaptam
a diferentes gêneros de personagens. A escolha que o
compositor faz é muito importante para que o papel
interpretado pelo cantor seja crível.

Vozes femininas
Soprano: é a voz feminina mais aguda. No entanto, é
capaz de apresentar características variadas dentro dessa
classificação:
— A soprano “coloratura” é capaz de fazer vocalizes
rápidos e atingir agudos extremos. Em geral, interpreta
papéis de feiticeiras, de bonecas, de personagens
encantados vinculados ao sobrenatural e ao mundo dos
deuses ou mítico.
— A soprano “lírica”: uma voz clara e expressiva
muito adequada para interpretar moças apaixonadas e
românticas.
— A soprano “dramática” tem um tom obscuro,
aveludado, ideal para interpretar personagens mais sérios
e maduros, como rainhas e mulheres orgulhosas.
Sopranos famosas: Nathalie Dessay, Maria Callas,
Renée Fleming, Anna Netrebko.
Mezzo-soprano: é a voz feminina que está na
média entre agudo e grave. A voz de mezzo se adapta
aos personagens de garotos, de mulheres sedutoras
ou personagens com características trágicas. Carmen,
papel principal da ópera de mesmo nome, é uma das
personagens mais famosas interpretadas por uma
mezzo-soprano.
Mezzo-sopranos famosas: Cecilia Bartoli, Anne
Sophie von Otter.
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Contralto: é a voz feminina mais grave. Geralmente
personifica babás, velhas senhoras ou guerreiras, como
Erda, na Tetralogia de Wagner.
Contralto famosas: Nathalie Stutzmann, Janet Baker.

Vozes masculinas
Tenor: é uma das vozes masculinas mais agudas. Há
uma voz ainda mais aguda: a de contratenor. Segundo o
tom e a característica da voz, distingue-se o tenor “leve”,
“lírico” ou “dramático”. Em geral é a voz do tenor que
encarna os heróis na ópera
Tenores famosos: Roberto Alagna, Plácido Domingo,
dentre outros.
Barítono: é a voz masculina média, que está entre a
aguda e a grave. Os papéis atribuídos ao barítono são, por
exemplo, o Conde Almaviva (As bodas de Fígaro), BarbaAzul, Falstaff, Pelleas.
Barítonos famosos:
José Van Dam.

Dietrich

Fischer-Diskau,

Baixo: é a voz masculina mais grave. Em geral os
baixos encarnam personagens terríveis, como demônios,
homens maus e às vezes também representam a
voz de Deus. Podem encarnar também personagens
tranquilizadores, como bons pais de família.
Baixos famosos: Maxim Mikhailov, Kurt Moll, Samuel
Ramey.

Tosca

de Giacomo Puccini
Festival
de Salzburgo

Ópera em três atos
Libreto de Giuseppe Giacosa
e Luigi Illica
Baseado na peça La Tosca de
Victorien Sardou (1887)
Cantada em italiano
Encenada pela primeira
vez em 1900 no
Teatro Costanzi, em Roma.
Duração: 2h45

Maestro: Christian Thielemann
Diretor: Michael Sturminger
Orquestra Estatal de Dresden
Elenco
Anja Harteros (Floria Tosca)
Aleksandrs Antonenko (Mario
Cavaradossi)
Ludovic Tézier (Scarpia)
Andrea Mastroni (Cesare Angelotti)
Mikeldi Atxalandabaso (Spoletta)
Rupert Grössinger (Sciarrone)
Matteo Peirone (Sagrestano)

Sinopse
A cantora Floria Tosca e o
pintor Mario Cavaradossi se
apaixonam. O chefe da polícia
de Roma, o barão Scarpia,
que deseja possuir Tosca,
persegue um prisioneiro
político que se esconde na
casa de Cavaradossi. Scarpia
manda que Cavaradossi seja
torturado até que Tosca aceite
se entregar a ele. Tido como
um traidor, Cavaradossi deve
morrer. Scarpia promete a
Tosca que a execução será
apenas simulada.
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COREOGRAFIA E BAILARINOS
Além dos cenários e dos cantores, a dança pode chegar
a ter uma grande importância na ópera, sobretudo em obras
com características de grande espetáculo, que exigem uma
multidão de personagens para criar uma impressão de
grandiosidade. É o caso de outra ópera de Puccini, Turandot.
Escolhemos dois trechos dessa obra para ilustrar como a
coreografia — nesse caso de uma precisão milimétrica — pode
contribuir para enriquecer a encenação e acrescentar poesia
a ela.
Aproveitamos para chamar a atenção sobre os figurinos,
que também são sempre muito importantes, já que o diretor,
por meio deles, situa a obra no tempo (passado ou atual) e no
espaço.

Turandot

De Giacomo Puccini
Teatro Regio
de Turim
Ópera em três atos
Libreto de Giuseppe Adami
e Renato Simoni
Baseado na peça
Turandotte, de Carlo Gozzi
Cantada em italiano
Encenada pela primeira
vez em 1926 no
Teatro alla Scala de Milão
Duração: 1h54
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Maestro: Gianandrea Noseda
Direção: Stefano Poda
Cenografia, figurino e
coreografia: Stefano Poda
Orquestra e coro do Teatro
Regio de Turim
Elenco
Rebeka Lokar (Turandot)
Jorge de León (Calaf)
Erika Grimaldi (Liù)
In-Sung Sim (Timur)
Antonello Ceron (Altoum)

Sinopse
A princesa Turandot, filha do
imperador Altum, da China,
odeia todos os homens e
jura que jamais se entregará
a um deles. Sob a pressão
do pai, ela aceita se casar.
Porém, impõe uma condição:
ela proporá três enigmas a
todos os candidatos, que
serão decapitados caso não
consigam desvendá-los. Desse
modo, ela somente se casará
com aquele que decifrar as
três dificílimas charadas.

Don Pasquale
De Gaetano Donizetti
Teatro alla Scala
de Milão

Ópera-buffa em três atos
Libreto de Giovanni Ruffini
Cantada em italiano
Encenada pela primeira
vez em 1840 na
Ópera Nacional de Paris
Duração: 2h05

Maestro: Riccardo Chailly
Diretor: Davide Livermore
Figurinos: Gianluca Falaschi
Orquestra e coro do
Teatro alla Scala de Milão
Elenco
Ambrogio Maestri (Don
Pasquale)
Rosa Feola (Norina)
René Barbera (Ernesto)
Mattia Olivieri (Malatesta)

considera “inadequada”.
Decide então ele mesmo
se casar, de modo a ter seus
próprios herdeiros. O doutor
Malatesta propõe que ele se
case com sua irmã, que vem
a ser ninguém menos do que
aquela por quem Ernesto está
apaixonado, Norina, disfarçada
como uma jovem tímida, saída
de um convento.

Sinopse
Don Pasquale prefere deserdar
o sobrinho Ernesto a vê-lo
casado com Norina, a quem

IMAGINAÇÃO SEM LIMITES!
Como já se começa a perceber, a ópera pode ser um
extraordinário veículo de emoções e de reflexões sobre o
mundo. De fato, cada obra pode ser interpretada de forma
muito diversa pelo diretor, que vai utilizar todos os elementos
— como cenário, dança, figurinos, vídeo, etc. — para dar a sua
visão de uma obra.
A escolha da época representa também um elemento
muito importante da encenação e do visual de cada ópera:
vimos, por exemplo, que a ópera Tosca foi localizada nos
anos 1950 na Itália, apesar de o texto original estar ligado à
época de Napoleão.
Para ilustrar como, graças às novas técnicas de encenação,
a ópera empurra as fronteiras da imaginação, escolhemos
dois trechos de óperas tradicionais que foram adaptados de
uma maneira contemporânea.
Nesse trecho de Don Pasquale, o diretor Davide
Livermore se apoia em referências cinematográficas tomadas

de empréstimo à Dolce vita: nela encontramos, entre
outras coisas, a lambreta do filme Roman holiday (1953) e o
carro esporte conversível de Il sorpaso (1962). Recorrendo à
técnica dos videomakers da D-wok e aos fantásticos figurinos
de Gianluca Falaschi, o espetáculo destila uma atmosfera
parecida aos filmes de Fellini.
A famosíssima La Bohème, apresentada no Festival
Ópera na Tela 2018, tem sua direção criativa assinada por
Claus Guth, que transpõe a história para o espaço, com
personagens tanto reais como imaginários. Assim, ele oferece
uma adaptação inventiva que se mostra eficaz em vários
aspectos: o gelo das mansardas se harmoniza muito bem
com a frieza de uma nave espacial glacial e sem oxigênio, os
víveres se transformam em rações vitais para a sobrevivência,
o fogo da estufa se transfigura em auroras boreais e em
supernovas.
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La Bohème
De Giacomo Puccini
Ópera Nacional
de Paris

Ópera em quatro atos
Libreto de Luigi Illica e
Giuseppe Giacosa
Cantada em italiano
Encenada pela primeira
vez em 1840 na
Ópera Nacional de Paris
Duração: 2h10

Maestro: Gustavo Dudamel
Diretor: Claus Guth
Figurino: Eva Dessecker
Diretor de coro: José Luis Basso
Orquestra e coro da
Ópera Nacional de Paris
Elenco
Nicole Car (Mimi)
Aida Garifullina (Musetta)
Atalla Ayan (Rodolfo)
Artur Ruciński (Marcello)

A ÓPERA É UNIVERSAL
E ATEMPORAL
O repertório das obras de ópera é bem mais restrito do
que os do teatro e do cinema, porém, cada interpretação de
uma mesma obra constitui uma visão particular e única, por
meio da qual é possível enxergar, de modo sutil ou ostensivo —
conforme a linguagem escolhida —, as tendências, os temores
e as esperanças do momento.
Em Carmen, encenada nas sublimes ruínas dos termos
de Caracalla, em Roma, a diretora Valentina Carrasco optou
por revisitar a obra tragicômica de Bizet no contexto da crise
da imigração americana. A ação se desenvolve no México e
nos Estados Unidos, precisamente na fronteira que separa os
dois países.
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Sinopse
Inspirado em Scènes de la vie
de bohème, de Murger, esta
ópera coloca em cena jovens
artistas que vivem na penúria
e que sonham com outra vida.
Puccini nos oferece, por meio da
relação entre o poeta Rodolfo
e a frágil Mimi, uma história de
amor comovente e algumas
de suas mais belas páginas no
universo da ópera.

As temáticas candentes da xenofobia, do movimento
#MeToo, do poder das mulheres e da violência doméstica
são abordadas abertamente e tudo isso sem que tenha sido
alterada uma única palavra ou nota da partitura original.
Nessa montagem de Carmen, a peça original acaba sendo
valorizada pela perspectiva contemporânea adotada por
Valentina Carrasco, ganhando, assim, maior relevância.
A ópera não é uma arte passadista, muito pelo contrário!
A partir de temas universais, ela se reinventa eternamente
e continua a nos surpreender a cada nova criação, ao nos
colocar diante de nossas próprias interrogações.

Carmen

De Georges Bizet
Teatro da Ópera
de Roma / Caracalla

Ópera cômica em quatro atos
Libreto de Henri Meilhac e
Ludovic Halévy
Inspirado na novela de Prosper
Mérimée
Cantada em francês
Encenada pela primeira
vez em 1875 na
Opéra Comique de Paris
Duração: 2h40

Maestro: Ryan McAdams
Diretora: Valentina Carrasco
Figurino: Luis Carvalho
Orquestra, Coro e Corpo de Baile
do Teatro da Ópera de Roma

Elenco

Veronica Simeoni (Carmen)
Roberto Aronica (Don José)
Rosa Feola (Micaela)
Alexander Vinogradov (Escamillo)
Alessio Verna (Dancairo)
Daniela Cappiello (Frasquita)
Anna Pennisi (Mercedes)

Sinopse
O tradicional drama
passional entre a cigana
Carmen e o soldado Don
José é aqui apresentado no
contexto da crise em torno
da questão da imigração
na América do Norte e
se desenrola na fronteira
entre o México e os Estados
Unidos. Enfaticamente
contemporânea, nem por
isso essa produção deixa de
respeitar fielmente a partitura
original.
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Glossário da Ópera
Abertura: Peça instrumental que introduz uma obra de
grande desenvolvimento, como uma ópera, uma cantata ou
um oratório.

Maestro: Diretor musical de um coro ou de uma orquestra. Ele
veste um terno chamado fraque e dirige os intérpretes com
uma batuta na mão.

Agudo: Som de altura elevada, com elevado número de
vibrações por segundo.

Orquestra: Conjunto de instrumentos musicais agrupados
por famílias (ver desenho).

Argumento: Resumo do enredo de uma ópera ou obra
dramática.

Partitura: Representação gráfica do conjunto de sons e
silêncios que compõem uma obra musical.

Ária: Melodia cantável, ou trecho incluído numa ópera,
por exemplo, cantado em solo com acompanhamento
instrumental.

Piano: Palavra italiana que designa uma nuance de intensidade
sonora que significa “suave”. Seu contrário é o “forte”.

Bel canto (ital): Maneira de cantar e estilo de composição
entre o sec. XVII até às primeiras décadas do sec. XIX na Itália.
Bis: No fim de um refrão, significa que se canta duas vezes.
No fim de um concerto, é quando o público pede a repetição
de um trecho.
Buffa: Expressão italiana para designar as diversas formas de
comédia na ópera. Se aplica a temáticas cômicas.
Coro: Grupo de cantores que executam, em conjunto, obras
musicais, a uma ou várias vozes diferentes.
Crítico: O crítico é um profissional dedicado a formar e a
comunicar uma avaliação, e ou reflexão, sobre obras de
diversas formas de artes como a música, o teatro, o cinema, a
literatura, a dança, etc.
Fosso: Espaço mais baixo que o palco, de onde apenas o
maestro pode ver o que está acontecendo no palco, e de
onde a música soa quase como mágica.
Interlúdio: Pequena peça instrumental apresentada entre
duas cenas ou atos de uma ópera, que tem o objetivo de
preencher o vazio gerado pelo fechar do pano.
Libreto: Texto que permite ao espectador ler os diálogos
cantados e /ou falados de óperas e outras obras musicais.
Quem escreve o libreto se chama libretista.
Lied: Palavra alemã que designa um texto poético cantado,
com acompanhamento de piano.
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Prelúdio: Introdução musical de uma ópera.
Recital: Concerto realizado por um só intérprete ou um grupo
reduzido.
Recitativo: Parte de uma obra que valoriza especialmente o
texto e que, nas óperas, antecede uma ária.
Seria: Designa uma ópera séria, nobre, geralmente baseada
em um libreto histórico ou mitológico. Esse tipo de ópera tem
muitas árias de solistas e expressa paixões.
Sinfonia: Obra orquestral de grandes dimensões e que não
valoriza um instrumento em particular.
Singspiel: Forma de teatro musical de língua alemã muito
tradicional e popular. Ao contrário da ópera, seus diálogos são
falados ao invés de cantados. Os temas são em geral cômicos
ou românticos.
Timbre: Característica do som que permite distinguir um
instrumento ou uma voz, mesmo quando dão notas da
mesma altura. Deve-se a forma como o som é produzido.
Tessitura: conjunto de notas que um cantor consegue articular
sem esforço excessivo de modo que seja produzida com a
qualidade necessária
Tutti: Secção executada por todos os músicos.
Vocalize: Exercício vocal que não representa palavras, mas
sílabas que são repetidas em diferentes alturas e geralmente
são realizados para aquecer as cordas vocais dos cantores.

Programação do Festival

Aída

Andrea Chénier

Boris Godunov

Carmen

Don Giovanni

Don Pasquale

La Bohème

Macbeth

Romeu e Julieta

Tosca

Tristão e Isolda

Turandot

de Verdi
Festival
de Salzburgo

de Mozart
Teatro dos
Estados de Praga

de Gounod
Teatro do Grande
Liceu de Barcelona

de Giordano
Teatro alla Scala
de Milão

de Donizetti
Teatro alla Scala
de Milão

de Puccini
Festival de Páscoa
de Salzburgo

de Mussorgsky
Ópera Nacional
de Paris

de Puccini
Ópera Nacional
de Paris

de Wagner
Festival de
Bayreuth

de Bizet
Teatro da Ópera de
Roma / Caracalla

de Verdi
Ópera Estatal
de Berlim

de Puccini
Teatro Regio
de Turim
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