Ópera La Traviata | Giuseppe Verdi
Objetivos

Com direção musical e regência de Silvio Viegas e concepção cênica de Jorge Takla, a Fundação Clóvis Salgado
estreia em abril sua nova montagem operística La Traviata, no Grande Teatro do Palácio das Artes, com récitas nos
dias 20, 22, 24, 26 e 28 de abril.
Encenada em dois atos, a montagem transporta o público para uma Paris do século XIX, onde o Demi-Monde, o mundo do
meio, entre a alta sociedade e o bas-fonds da pobreza e da prostituição, e a Família, estrutura inabalável em que os
valores burgueses e religiosos ditam as regras, servem de cenário para o conturbado romance entre Alfredo (Fernando
Portari) e Violetta (Jaquelina Livieri).
Após a estreia em Belo Horizonte, a produção segue para São Paulo, onde será encenada no Theatro Municipal da capital
paulista a partir de 12 de maio.
Uma das mais celebradas composições de Giuseppe Verdi, La Traviata terá em seu elenco importantes nomes da cena
lírica nacional e internacional, como a soprano argentina Jaquelina Livieri, no papel de Violetta, além do tenor Fernando
Portari, interpretando Alfredo Germont, e o barítono Paulo Szot, como Giorgio Germont. Integram o elenco da montagem,
a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais e a Cia. de Dança Palácio das Artes.
Nessa história, com libreto de Francesco Maria Piave e baseada no romance A Dama das Camélias (1848), de Alexandre
Dumas Filho, amor e destino resultam em tragédia, com dois mundos opostos se colidindo na Cidade-Luz. Para a
montagem da FCS, a proposta de Takla é resgatar o frescor do período em que a ópera foi concebida, mas com um toque
de contemporaneidade nos cenários, que ficam a cargo de Nicolás Boni, e nos 300 figurinos, assinados por Cássio Brasil.
A iluminação é de Fábio Retti.
Lei da meia-entrada: A Lei Federal nº 12.933/2013 dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para
estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos
artísticos culturais e esportivos. Clique e acesse o texto na íntegra

Data de início

20 de Abril de 2018

Data de término

28 de Abril de 2018

Endereço

Grande Teatro | Palácio das Artes

Preço

R$ 60,00 (INTEIRA) | R$ 30,00 (MEIA-ENTRADA)

COMPRAR INGRESSOS
EVENTO
Ópera La Traviata | Giuseppe Verdi

HORÁRIO
20, 24, 26 e 28 às 20h30, e 22 (domingo) às 19h

Mais informações

DURAÇÃO
2h30, incluindo um intervalo de 20 minutos.

CLASSIFICAÇÃO
10 anos

INFORMAÇÕES PARA O PÚBLICO
(31) 3236-7400

Enviar para impressão

