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Casa Verdi, de Anna Franceschini (ITA, 2008) | Livre | 56’
Em Milão, existe um monumento histórico especial e único: chama-se Casa Verdi e

é o lar dos músicos criado e financiado por Giuseppe Verdi em 1899. "...que reunirá

e manterá pessoas envolvidas nas artes musicais, que sejam italianas e em estado

de pobreza. ” Hoje, quase sessenta pessoas vivem em suas salas com afrescos -

músicos, cantores de ópera, bailarinas clássicas, diretores de orquestra - e podem

se dedicar à sua paixão sem as preocupações do dia a dia.

Ópera dos Três Vinténs, de Georg Wilhelm Pabst (Die 3 Groschen-Oper, ALE,
1931) | 12 anos | 112'
Em Londres, na virada do século XIX para XX, Mack, conhecido como "A Faca", um

bandido da época, casa-se com Polly sem que seu pai, Peachum, tenha

conhecimento. Vagamente baseada na obra homônima de Bertolt Brecht e Kurt

Weill, contando em seu elenco com a presença de alguns artistas que participaram

na criação de sua criação nos palcos.

Óperas Filmadas

Sonho de Uma Noite de Verão, de André Heller-Lopes (BRA, 2013) | Livre | 58’
Montagem realizada no Parque Lage, ao ar livre, da ópera de Benjamin Britten

baseada na comédia de Shakespeare. Na trama, Helena ama Demétrio, que ama

Hérmia, que ama Lisandro, que também a ama. No entanto, o único casal que tem a

paixão correspondida, tem como empecilho o pai da moça, que quer que a filha se

case com Demétrio. Assim, o casal decide fugir, marcando como ponto de encontro

o bosque. No mesmo bosque, no entanto, estarão Helena e Demétrio, bem como

uma trupe teatral ensaiando e uma série de criaturas fantásticas que povoa o lugar

e cujos feitiços causarão uma série de embrolhos.

https://www.cinehumbertomauromais.com/


Festim em tempos de Peste, de André Heller-Lopes (BRA, 2020) | 30’
Primeira ópera on-line feita no Brasil durante o período pandêmico, o título é uma

adaptação do compositor russo Cesar Cui de um texto de Aleksander Pushkin.

Composta em 1904, o tema, no entanto, era dos mais atuais: enquanto uma peste

dizima a população, quatro pessoas se reúnem para jantar.

Onheama, a infância de um guerreiro, de Fábio Retti e Fabiana Vasconcelos
Barbosa (BRA, 2019) | Livre | 60’ | Recurso de acessibilidade: Libras
Na peça "Onheama, A Infância de um Guerreiro", um jovem guerreiro indígena,

Iporangaba, recebe uma missão do Xamã: resgatar Guaraci, o sol, engolido pela

onça Xivi. Criada pelo compositor João Guilherme Ripper, a peça é uma ópera épica

de marionetes baseada na mitologia amazônica. Nessa aventura ele conta com a

ajuda do Boto-cor-de-rosa e da Iara, seres encantados da mitologia amazônica.

Lídia de Oxum e o Barão de Santo Amaro, de Gil Vicente Tavares (BRA, 2019) |
95’
Com libreto do poeta Ildásio Tavares e música do compositor Lindembergue

Cardoso, a ópera, estreada em 1994, é considerada a primeira ópera negra

brasileira. A obra narra a paixão de Lourenço de Aragão, filho de um senhor de

engenho, que chega da Europa com ideias abolicionistas, por Lídia, filha de um

ex-escravo. Em solo brasileiro, Lourenço entra em conflito tanto com os negros, por

ser branco, como com os brancos, por apoiar a libertação dos escravizados.

Três Minutos de Sol, de Julianna Santos (BRA, 2021) | 26’
A ópera aborda o relacionamento de um trisal durante o período de isolamento

social provocado pela pandemia. Distantes fisicamente, Laura, Duda e Marcos

comunicam-se por meio de mensagens, expondo suas inseguranças, frustrações,

preconceitos – e a desonestidade na relação, que leva a história a um desfecho

trágico.

O Telefone, de Julianna Santos (BRA, 2021) | 30’



Ben, que tem pouco tempo para dizer algo importante para Lucy, se vê impedido

pelo Telefone que não para de tocar, criando uma sequência de desventuras e

desencontros.

Moto Contínuo, de William Pereira (BRA, 2021) | 36’
A história se passa num tempo mítico e fantasioso, no qual a Inventora recebe em

sua toca a visita do Homem: um viajante desconhecido que pede a construção de

uma máquina. Inspirada em Clarice Lispector e em Saramago, moto-contínuo bebe

da literatura de língua portuguesa para falar sobre nosso próprio tempo.

O Corvo, de Giorgia Massetani (BRA, 2021) | 25’
Em uma atmosfera misteriosa, um jovem é confrontado com a morte de sua amada

ao receber a visita de um estranho corvo. Talvez acordado, talvez em delírio, o

jovem começa um diálogo com o corvo, que absurdamente o responde. Tal como no

poema de Poe, a trama começa com o jovem entregue à leitura dos antigos

clássicos. Em meio a sua confusão mental e sua conversa com o corvo, fragmentos

desses textos clássicos vem a sua mente. São trechos da história de Enéias e Dido.

Nesta história, Enéias envolve e abandona Dido, levando-a a loucura e ao suicídio.

Essa passagem da Eneida, volta recorrentemente aos pensamentos do personagem

principal de ópera, quando ele se confronta com o corvo, suscitando emoções

paradoxais em relação ao luto que o jovem experimenta.

Ich Bin Salome, de Julianna Santos (2020) | 18’
Filmada a partir de celulares, o curta adota uma linguagem poética que busca a

discussão de temas universais e atemporais que envolvem o ser humano, bem

como do próprio fazer artístico a partir de fragmentos da ópera “Salomé” de Richard

Strauss, baseada na obra homônima de Oscar Wilde, cujo texto também é por

vezes falado. Concentrando-se apenas nas personagens de Salomé e João Batista

temas de abuso, desejo, corpo, frustração e violência numa complexa discussão

sobre o amor e seu mistério - que é maior que o mistério da morte.

A Italiana na Argélia, de Lívia Sabag (BR, 2019) | 144’
Composta em dois atos e com libreto de Angelo Anelli, a obra narra a história de

uma bela prisioneira sequestrada por terríveis berberes (povos do Norte da África),



mas que permanece tranquila, pois sabe que com sua beleza atraente pode fazer o

que quiser com eles. O tradicional enredo de ópera se inverte: dessa vez, a mulher

é a heroína que liberta o amante da escravidão. Quem conduziu a montagem foi a

dupla formada pela maestrina italiana Valentina Peleggi, que comandou a Orquestra

do Theatro São Pedro, e a diretora cênica brasileira Lívia Sabag.

Penélope 19 - Uma ópera doméstica, de Armando Lobo (BRA, 2020) | 15’
Em formato de curta-metragem, com o tema da quarentena do COVID-19

relacionado ao mito clássico de Penélope, aquela que esperou o Odisseu, a obra

acompanha um dia na vida uma mulher independente que, devido à quarentena,

cria uma nova relação com o tempo, na qual floresce a consciência da finitude e da

transcendência.

A Voz Humana, de Marcelo Marques (BRA, 2017) | 40'
Versão filmada no Festival de Belém, com o soprano Eliane Coelho, da versão de

Francis Poulenc do texto de Jean Cocteau. Com apenas uma cantora em cena,

esse intenso espetáculo narra a última conversa telefônica entre uma mulher e seu

amado, que agora ama outra pessoa.

Na Boca do Cão, de Bruce Gomlevsky (BRA, 2021) | 64’
O poema/libreto do imortal Geraldo Carneiro é inspirado num acontecimento vivido

pela própria soprano/atriz Gabriela Geluda, que aos 2 anos teve sua cabeça

tragicamente abocanhada por um pastor alemão e ao longo da sua trajetória

encontrou na arte uma saída para os inúmeros traumas acarretados pelo episódio.

A direção fica a cargo do premiado ator e diretor Bruce Gomlevsky. A música é

assinada pelo compositor erudito contemporâneo Sérgio Roberto de Oliveira

indicado duas vezes ao Grammy Latino (2011 e 2012). A adaptação foi toda filmada

no Teatro Serrador. Ao mesmo tempo em que a escolha da locação agrega

dramaticidade e produz um clima de ópera/suspense/terror em longos planos

sequência pilotados por Paulo Camacho, também denuncia a trágica condição em

que se encontra esse tradicional equipamento cultural. Na Boca do Cão promove

uma reflexão sobre como nos relacionamos com os desafios de modo criativo,

aprendendo a incorporar o inesperado e transformando experiências traumáticas



através da arte. Um espetáculo que fala sobre o medo e sobre a possibilidade da

arte atuar como um veículo de transmutação.


