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PROGRAMAÇÃO DA “ACADEMIA DE ÓPERA 2021: 

DRAMATURGIA E PROCESSOS CRIATIVOS” 
 

 

Detalhamento dos eixos: 

 

Eixo I: Ateliê de criação gratuito formado por seis módulos, oferecido para 

participantes previamente inscritos. 

 

O Ateliê de Criação, totalmente on-line, acontecerá de terça a sábado, entre 25 de agosto 

e 26 de outubro de 2021. 

 

Módulo 1: Criação de libretos (às quintas-feiras, das 17h30 às 19h30)  

O primeiro módulo é um espaço de experimentação, pesquisa e criação, onde serão 

desenvolvidos libretos para cinco breves óperas de câmara, a partir da obra de um 

escritor mineiro. Dentre os participantes, cinco serão selecionados para a escrita dos 

libretos. 

Artista orientador: Geraldo Carneiro 

Carga horária: 14 horas 

 

Módulo 2: Compositores (às sextas-feiras, das 17h30 às 19h30) 

Neste segundo módulo os compositores são convidados a conversar com os 

participantes do Ateliê sobre o ofício do compositor, suas reflexões pessoais acerca da 

escrita musical para espetáculos cênicos, dentre outros assuntos relacionados ao 

processo de criação de uma obra operística.  

Compositores: André Mehmari, Antonio Ribeiro, Denise Garcia, Mauricio De Bonis e 

Thais Montanari. 

Carga horária: 10 horas 

 

Módulo 3: Conversas com Artistas (aos sábados, das 10h às 12h) 

No terceiro módulo renomados artistas brasileiros e estrangeiros (libretistas, 

encenadores, compositores, maestros e cantores) do campo operísticos são convidados 

para conversar com os participantes do Ateliê. 

Carga horária: 12 horas 

 

Módulo 4: Dramaturgia Musical (às quartas-feiras, das 17h30 às 19h30) 

Aulas e palestras sobre aspectos históricos e teóricos da dramaturgia musical, com 

pesquisadores e artistas brasileiros e estrangeiros. 

Carga horária: 12 horas 

 

Módulo 5: Orientações individuais (às sextas-feiras, das 15h30 às 16h30) 

Sessões de orientação individual entre o artista orientador e os cinco participantes 

selecionados para a criação dos libretos. 

Artista orientador: Geraldo Carneiro. 

Carga horária: 1 hora (uma hora para cada um dos cinco participantes que irão escrever 

os libretos) 
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Módulo 6:  Crítica Cultural Especializada em Ópera (às terças-feiras, das 17h30 às 

19h30 – módulo optativo.) 

Este módulo, onde serão desenvolvidas atividades teóricas e práticas, é dedicado à 

reflexão e à produção do jornalismo cultural especializado em ópera. A partir de 

reflexões e exercícios sobre as atividades e aulas da Academia, os participantes irão 

produzir conteúdo como entrevistas e crônicas e, ao final do processo, irão escrever 

críticas sobre o espetáculo de encerramento. Alguns dos textos criados ao longo do 

processo serão publicados em uma página dedicada à Academia no Site CONCERTO, 

da Revista CONCERTO. 

Professor: João Luiz Sampaio 

Carga horária: 14 horas  

Carga horária total dos módulos obrigatórios: 48 horas (49 horas para os participantes 

que irão escrever os libretos) 

Carga horária total com o módulo optativo: 62 horas (63 horas para os participantes que 

irão escrever os libretos) 

 

 

Eixo II: Ações externas, realizadas on-line, oferecidas gratuitamente ao público em 

geral.  
As ações externas acontecerão aos sábados, de 18 de setembro a 20 de novembro, sempre 

às 15 horas, e serão formadas por mesas de debate, conversas e entrevistas com 

renomados artistas, pesquisadores e jornalistas brasileiros e estrangeiros sobre 

dramaturgia, composição, encenação, programação no campo da ópera e jornalismo 

musical. 

 

Programação mesas: 

 

18/09 Mesa 1: Dramaturgia Musical: Relações entre Música e Teatro na Ópera 

25/09 Mesa 2: Escrever o Nosso Tempo:  Pensamentos e Relatos sobre a Criação de 

Libretos. 

02/10 Mesa 3: Dramaturgia além da Escrita: Reflexões sobre o Dramaturgismo na Ópera. 

16/10 Mesa 4: Encerramento do Ateliê de Criação: Relatos sobre a Jornada Criativa 

23/10 Mesa 5: Programação, Gestão de Equipes e Processos Colaborativos 

De 9/10 a 20/11 Conversas e Entrevistas com Artistas da Ópera.  

Carga horária total: 16 horas e 30 minutos. 

 

Eixo III: Montagem do espetáculo  
A montagem das cinco obras acontecerá durante os meses de novembro e dezembro de 

2021 (os detalhes sobre a montagem serão divulgados nas próximas semanas). 

 

 

 


