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“A

obra de Antônio

Francisco Lisboa é a
explicitação de uma tal
força criativa, de um tão
rico repertório formal, de
uma tal incidência sobre
a nossa realidade, que
é possível concluir que
um povo que é capaz
de tal poder de criação
é, talvez, capaz de mais
altos destinos”.
Prof. Dr. João Antônio de Paula

ELENCO
Johnny França (barítono)
Aleijadinho
Luanda Siqueira (soprano)
Joana
Mar Oliveira (tenor)
Manuel Francisco
Licio Bruno (barítono)
Emerico Lobo de Mesquita
Mauro Chantal (baixo)
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Pedro Vianna (barítono)
Alvarenga Peixoto
Guilherme Moreira (tenor)
Tomás Antônio Gonzaga

“Na grandeza daquela simplicidade – sem bronzes, sem
epitáfios, sem estátuas e sem colunas –, só a pedra fria
e a grande cortina branca, e aqueles nomes singelos
de homens mortos, o coração da gente se aperta numa
dor e numa saudade que não se entende direito, numa
espécie de gratidão obscura e aflitiva. Tão nua e clara,
a sala entretanto é mais religiosa do que uma igreja
e de uma beleza tão pungente quanto a história da
República que acabou na forca e no desterro”.
Raquel de Queiroz

A

ntônio Francisco Lisboa! Aleijadinho, Artista Negro da nossa
terra é expressão de humanidade pura da forma artística
livre do Rococó. É verdade artística libertadora dos tempos.
É origem das culturas da mineiridade e de nossas cidades. Lúcio
Costa, autor do projeto modernista do plano piloto de Brasília,
mostra que barroco e modernidade se entrelaçam nessa nossa
terra. Diz ele:
“Vendo aquelas casas, aquelas igrejas, de surpresa em surpresa a
gente, como que se encontra, fica contente, feliz e se lembra de
coisas esquecidas (...) que nunca soube, mas que estavam lá dentro
de nós”.
E a modernidade lembra e se inspira. Como que uma continuidade
desse momento vigoroso de posse da terra pela arte.
Em Ouro Preto, o Barroco foi e ainda é, pelas mãos da memória,
o teatro, a paisagem, diria também no qual se projeta a queda e
o exílio do homem em sua condição mortal. Para Cacá Brandão é
visão apavorada do espaço e do tempo infinito que a arte, desde o
século XVII, esforça-se por domesticar, transformando o pavor em
alegria, a queda em salvação, o olhar em epifania e comoção. Eis,
em palavras de análise de estilo artístico, outra tradução da nossa
ópera.
No entanto, essa paisagem, mineiridade belíssima, talhada nas
mãos de Aleijadinho, Patrimônio Cultural da Humanidade, é
também ideal iluminista de liberdade, ato então de Brasil livre,
que ora comemoramos, neste ano de 2022, bicentenário da

independência. 100 anos da Semana de Arte Moderna. Barroco,
modernidade e Liberdade. Arte e vida: fundamentos de uma
Cultura genuinamente nacional que aqui se desenvolve na prática
da arte e na luta por um país livre.
A paisagem cultural da arte e do iluminismo mineiro são o cenário.
A Inconfidência Mineira, o pano de fundo, a fé, o sentimento de ser
dos céus e da terra. Alma e vida que a arte tem o poder de unir e
revelar.
Seja no Adro de São Francisco de Assis de Ouro Preto ou no Grande
Teatro do Palácio das Artes, a representação, pela Ópera, centenária
tradição desta terra. E, ao mostrar o legado de Aleijadinho para
a arte nacional, a Fundação Clóvis Salgado (FCS), mais uma vez,
evidencia a potência artística na história e na contemporaneidade
do nosso estado. Notória Casa de produção operística, a Instituição
leva ao palco toda a exuberância do Barroco. Essa produção, por
si só, é motivo de celebração, já que a ópera volta à sua morada, a
antiga capital Vila Rica / Ouro Preto, para uma estreia inédita que,
mais uma vez, ratifica Minas Gerais como um dos mais respeitáveis
centros de produções operísticas no país.
Que em São Francisco de Assis ou no Grande Teatro do Palácio das
Artes e mundo afora, seja transbordada nossa mineiridade, como o
Rococó liberto de Antônio Francisco Lisboa. Dentre todos, o maior
artista de todos os tempos do Brasil.
Impossível deixar de ressaltar o primoroso trabalho de André
Cardoso na criação do Libreto e de Ernani Aguiar na composição
musical. Dois grandes artistas que conseguiram manter vivo o
gênero operístico, nos oferecendo uma abordagem contemporânea
e uma brilhante releitura da história de Aleijadinho.

Leônidas Oliveira

Secretário de Estado de Cultura
e Turismo de Minas Gerais

C

om imenso orgulho, abriremos a Temporada de Óperas da
Fundação Clóvis Salgado em 2022 com a estreia da inédita
Aleijadinho, uma brilhante criação de André Cardoso na
concepção do libreto e de Ernani Aguiar na composição musical. Essa
ópera, que fala alto a nós mineiros, integra a programação do ANO
DA MINEIRIDADE, instituído pelo Governo de Minas Gerais por meio
da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.
Cumprindo o relevante papel na formação de público para ópera em
Minas Gerais, e também na criação, difusão e fomento à produção
nacional, a Fundação Clóvis Salgado chega a sua 90ª montagem
com Aleijadinho, absorvendo os desafios e as potencialidades da
contemporaneidade.
Com a montagem de Aleijadinho, celebramos também os resultados
das Temporadas de Ópera da FCS realizadas nos últimos dois anos, que
abriram novas perspectivas e experiências para o público na criação
e fruição artística. Por conta da pandemia, que nos impossibilitou de
estarmos nos palcos, realizamos, em 2020, a 1ª Temporada de Ópera
On-Line, quando mergulhamos no debate e no diálogo sobre a ópera
hoje no Brasil. Com a participação da ampla cadeia produtiva do
setor, as discussões reafirmaram a importância de se desenvolver
uma tradição operística genuinamente brasileira e conectada com o
mundo contemporâneo.
Sob essa perspectiva, de fortalecer a Ópera em Minas Gerais e no
Brasil, foi realizada a 2ª Temporada de Ópera On-Line da FCS em
2021, com ações de difusão, formação de público, reflexão, estímulo
e formação. Foram seis meses de atividades com Concertos líricos,
coprodução de Ópera Barroca, série inovadora de Podcasts, Mostra
de Cinema e Academia de Ópera com o Ateliê de Criação. Com
a firme e sensível condução do maestro Gabriel Rhein-Schirato e
da encenadora Livia Sabag, o Ateliê nos permitiu dar um grande
salto em direção ao fomento de conteúdo operístico, com a criação
de libretos e composições musicais, resultando na encenação de
Viramundo – Uma Ópera Contemporânea, que reuniu óperas
curtas inéditas inspiradas em O Grande Mentecapto, do grande
escritor Fernando Sabino.

A criação da ópera Aleijadinho se integra assim, naturalmente, às
diretrizes e compromissos atuais da Instituição com o fomento
à criação para que os artistas compartilhem com o público suas
novas obras, além da geração de oportunidades e equidade racial
e de gênero, e avança também na celebração da nossa identidade
cultural mineira. Ao apresentar a obra e a vida de Antônio Francisco
Lisboa, o Aleijadinho, maior artista do Barroco Mineiro, aborda-se
não somente a história de um dos maiores ícones da mineiridade,
mas um movimento artístico que tomou o caminho da criatividade
e da transfiguração de símbolos e valores para uma verdadeira arte
nacional. A obra de Aleijadinho é a síntese da Mineiridade.
A ousada estreia, encenada ao ar livre em Ouro Preto, cidade onde
nasceu e viveu o artista, tem como cenário a Igreja de São Francisco de
Assis, uma das obras-primas de Aleijadinho. O Grande Teatro Cemig
Palácio das Artes dá sequência, com temporada em maio de 2022.
Agradecemos a todos os artistas, técnicos, produtores e realizadores
que participam dessa grande produção e, em especial, ao libretista
André Cardoso e ao compositor Ernani Aguiar, criadores dessa obra que
tão grandemente equilibram ficção e realidade, pela oportunidade
de realizarmos juntos esse momento histórico em Minas Gerais.
Agradecemos também ao Governador, Romeu Zema, e ao Secretário
de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, pelo apoio e
estímulo à Fundação Clóvis Salgado.
Todo esse resultado não seria possível sem a atuação de uma equipe
maravilhosa, em torno de 500 pessoas entre artistas, técnicos e
produtores, incansáveis trabalhadores da cultura, um setor que
gera inovação, atividades econômicas e desenvolvimento. Um
agradecimento especial aos corpos artísticos da FCS, Orquestra
Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais e Cia. de Dança Palácio das Artes,
verdadeiros patrimônios culturais de Minas. Nosso reconhecimento a
toda a equipe da Diretoria Cultural e do Centro Técnico de Produção e
Formação da FCS, além dos demais setores que apoiaram a realização
dessa grande obra.

Agradecemos especialmente à nossa instituição parceira APPA –
Arte e Cultura pela correalização de mais essa grande iniciativa.
Agradecemos, ainda, ao Instituto Unimed-BH pelos mais de 20
anos de parceria, viabilizando as temporadas de ópera da FCS. Nosso
imenso agradecimento aos fundamentais parceiros da Fundação
Clóvis Salgado: Cemig, ArcelorMittal, Instituto Cultural Vale, AngloGold,
Usiminas, CSN, CBMM, que confiam e garantem os investimentos em
toda a nossa produção cultural e acreditam na arte e na cultura como
desenvolvimento.
A ópera está viva, pulsante e potente, como gênero rico, harmonioso
e necessário. O público está presente, ávido pelo convívio, fruição
coletiva e por esse momento. Após meses de processo criativo, é
chegado o momento de ocupar o palco, com a certeza de que fomos
feitos para o Encontro!
Viva Aleijadinho! Viva Minas Gerais! Viva a Ópera!

Eliane Parreiras

Presidente da Fundação Clóvis Salgado

E

dificar um evento em uma cidade tão peculiar como Ouro
Preto foi desafiador. A topografia, as restrições e tradições
que uma cidade Patrimônio Cultural da Humanidade
impõem para sua preservação se refletem nos modos de produção
e na logística.
Isso nos aproximou de profissionais muito experientes e que
toparam com entusiasmo enfrentar esse desafio conosco. Todos
têm plena consciência da importância dessa montagem e da
responsabilidade que é homenagear um artista como o mestre
Aleijadinho.
O respeito ao seu legado pautou todo o pensamento que antecede
a montagem, tal como a proposta cenográfica que, diferente de
tentar reproduzir alguma de suas obras, o que seria impossível sem
soar como um arremedo ou uma caricatura, optou pelas projeções
mapeadas e que revelam detalhes do olhar desse artista magnífico.
Felizmente, esse resultado poderá ser visto pelo público não apenas
em Ouro Preto, cidade natal de Aleijadinho, mas também em Belo
Horizonte, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, cuja caixa
cênica permitirá uma apreciação ainda mais estreita da sua obra,
algo já tão incrustado na cultura da mineiridade.

Luciana Salles

Diretora Cultural da
Fundação Clóvis Salgado

O

Instituto Unimed-BH, parceiro da Fundação Clóvis Salgado
há 22 anos, celebra junto ao público de Belo Horizonte
e região metropolitana a 90ª produção operística, que
homenageia o Mestre Antônio Francisco Lisboa – Aleijadinho,
este que é um dos símbolos da nossa história e da nossa cultura!
A atuação da Fundação Clóvis Salgado como sólida produtora e
multiplicadora da ópera no Brasil, nos presenteando com esta
montagem inédita, vai ao encontro das propostas do Instituto
Unimed-BH de valorização da cultura local, potencializando a
geração de trabalho e renda para a cadeia da economia criativa.

A Temporada de Óperas conta com o patrocínio do
Instituto que é viabilizado pelo incentivo de mais de 5,2
mil médicos cooperados e colaboradores da Unimed-BH.
Acesse www.institutounimedbh.com.br e saiba mais.

Instituto Unimed-bh

N

as ruas de Ouro Preto, as igrejas se destacam. Sua
exuberância de elementos e características fazem do
patrimônio histórico-cultural da cidade mineira, único.
Algo que só foi possível pelo trabalho de Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho.
Aleijadinho ajudou a escrever a história de Minas Gerais através
de suas obras, hoje, intrínsecas ao estado. Celebrá-lo, portanto,
diante da Igreja de São Francisco de Assis, um de seus principais
trabalhos – obra-prima da arte colonial brasileira, tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Patrimônio
da Humanidade como parte da Cidade Histórica de Ouro Preto –,
é especial.
O Instituto Cultural Vale atua pela preservação e valorização de
nossos patrimônios e fomenta as múltiplas manifestações culturais
brasileiras. Nesse sentido, tem imenso orgulho de fazer parte deste
momento único que é a estreia mundial da ópera Aleijadinho no
ano em que celebramos o Ano da Mineiridade, as muitas Minas
Gerais, suas culturas e tradições e, também, os 200 anos da
independência do Brasil.
A vida e a obra de Aleijadinho precisam ser lembradas,
compartilhadas e experimentadas.
Viva Aleijadinho! Viva Minas Gerais!

Instituto Cultural Vale

ANTÔNIO
FRANCISCO
LISBOA

A

ntônio Francisco Lisboa ocupa lugar central nas artes
brasileiras, o lugar de grande artista, que mais que qualquer
outro apresentou-nos a nós mesmos como capazes de
superar as precariedades sociais e culturais, que têm marcado a
nossa história. Antônio Francisco Lisboa é, para a arte brasileira,
para a nossa história, um herói e um mito. Sua obra, numerosa e
espalhada em várias localidades, tem um sentido especialíssimo
por sua inequívoca dimensão ética. Sabe-se que a palavra ética
vem do vocábulo grego ethos, que quer dizer, em uma de suas
acepções, costume, hábito. Nesse sentido, ética seria o costume,
o hábito, o comportamento esperado do cidadão comprometido
com a preservação dos melhores costumes da cidade, isto é, a ética
seria o exercício inescapável, para todos os cidadãos, da busca do
melhor para a cidade.
Antônio Francisco Lisboa com sua obra deu-nos, a todos nós, um
vislumbre de uma outra possibilidade de vivência histórica – uma
vivência de autonomia e liberdade para além dos condicionamentos
e bloqueios decorrentes da imposição colonial e suas variantes
contemporâneas. A obra de Antônio Francisco Lisboa é a explicitação
de uma tal força criativa, de um tão rico repertório formal, de uma
tal incidência sobre a nossa realidade, que é possível concluir que
um povo que é capaz de tal poder de criação é, talvez, capaz de mais
altos destinos. Uma arte que não se amesquinhou, que tomou a
matriz formal europeia, apropriou-se dela e a recriou. Se o propósito
dos titulares europeus dessa tradição cultural era a imposição da
ordem, a reiteração do poder metropolitano, essa tradição artística
europeia, tal como transformada pelos grandes artistas da colônia,
mostrou-se outra coisa, atendeu a outras motivações. Como disse
Lourival Gomes Machado – “... se o barroco europeu foi a expressão
do despotismo dominador, o barroco brasileiro o foi da liberdade
criadora.” (MACHADO, 1973, p. 150).

No centro dessa ação transgressora, dessa apropriação libertária da
matriz europeia, está Antônio Francisco Lisboa. Sua obra é a mais
decisiva manifestação do processo de emergência de um sentido
de “pertencimento” que inaugura, entre nós, um nativismo que
anuncia a nação. Ao mesmo tempo, e motivado pelos mesmos
determinantes conformadores da arte de Antônio Francisco
Lisboa, Minas Gerais, no século XVIII, abrigou uma escola literária,
uma escola musical, pintores e artesãos, que têm méritos que
transcendem o panorama da colônia. Cláudio Manuel da Costa,
Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim Emerico Lobo de Mesquita,
Manuel da Costa Ataíde, são grandes artistas do seu tempo. De
outro lado são artistas que, tributários do código formal europeu
– o arcadismo literário, a música pré-clássica – transcenderam
esses códigos pela aclimatação daqueles repertórios simbólicos à
paisagem local – musas e pastores nos sertões, entre as pedras e
as asperezas da terra mineira, que nesses espaços do Novo Mundo
transfiguraram-se, assumiram a fisionomia das gentes mestiças
do lugar. Foi assim também com os sons. A música europeia da
segunda metade do século XVIII, levada para as Minas, deixouse atravessar pelos ritmos e timbres locais, mas não perdeu sua
demanda de universalidade, o que levou um especialista europeu
em música pré-clássica, a dizer sobre uma obra de um compositor
mineiro da segunda metade do século XVIII – “É música de primeira
qualidade, escrita por um ‘grande mestre’, estilisticamente o mais
puro pré-clássico...” (MEDAGLIA, 1988, p. 175).
Para exaltar a obra de Antônio Francisco Lisboa, houve quem
sublinhasse, e mesmo exagerasse, as precariedades físicas do
artista, como se esse fato fosse o dado decisivo para atestar a
qualidade extra-normal da sua obra. A obra seria digna de nota,
o artista meritório porque teria realizado seu trabalho “sem
mãos”, numa espécie de prodígio extra-humano. É como se essa
condição singularíssima, se essa extravagância, fosse a chancela
autenticadora da excelência. É como se o artista da periferia, de
uma periferia colonial, para ter reconhecido o seu gênio, tivesse
que ser, ele próprio, uma figura de prodígio e maravilhas.

Nesse exercício, nessa estratégia, está sintetizada uma operação
ideológica, está explicitada uma recorrente situação de impasse,
que é tanto resultado de uma imposição, quanto é reflexo da
introjeção, por parte do dominado, da imagem que o dominador
cria dele.
Trata-se, nesse sentido, de reconhecer que, para o dominador, o
dominado só parece digno de atenção quando transcendendo
ao âmbito do humano, quando exorbitância. Se essa é operação
ideológica que reforça e legitima a dominação, entre os dominados
essa discriminação soa como ambivalente elogio em que a
satisfação pelo reconhecimento da grandeza de seus artistas não
pode esconder o mal-estar pela constatação de que esse elogio se
deve, sobretudo, à condição extra-humana do sujeito. De tal modo,
que o que se está elogiando, de fato, é menos a qualidade da obra,
e mais, sobretudo, as condições peculiares de sua feitura – serem
produtos de um artista deformado, aleijado.
Pode se ver na recepção da obra de Antônio Francisco Lisboa uma
representação exemplar dos impasses da sociedade brasileira –
sua permanente dificuldade de se fazer autônoma, de valorizar
sua história e sua gente, de mobilizar suas melhores energias no
sentido de sua plena emancipação, isto é, no sentido da liberdade
e da universalização do acesso à riqueza e a direitos sociais básicos.
É como se o corpo maltratado de Antônio Francisco Lisboa, as
doenças que lhe impuseram sofrimento, dor e humilhação fossem
as metáforas da nossa própria indigência histórica, de nossa
reiterada condição de subalternidade e de desigualdade social.
Daí que se imponha a tese de que a superação das nossas mazelas
históricas passe, simbólica e metaforicamente, pelo reconhecimento
da grandeza de Antônio Francisco Lisboa, exemplo maior de nossa
cultura autenticamente nacional e popular, para além de sua
condição de homem deformado. O que importa, aqui e sempre,
é a universalidade das formas que inventou (formas tributárias de
uma longa tradição europeia – do gótico ao rococó). Ele foi capaz
de revivescer essas matrizes e, verdadeiramente, inventar, encantar
a pedra, a madeira, transfigurando-as em carne, em sonhos, em
sentimentos, em vivência humana rica e diversa.

Octávio Paz disse, certa vez, citando T. S. Eliot, que o grande poeta
se distingue pela excelência, exuberância e diversidade de sua obra.
São qualidades que se podem identificar em Antônio Francisco
Lisboa. Lembre-se que Vico, diante da pergunta se Homero de
fato existiu, e quando e onde teria nascido, etc., teria respondido –
Homero é a Grécia. Em relação a Antônio Francisco Lisboa, que se
diga que quando formos capazes de reconhecer a sua grandeza,
quando formos capazes de reconhecer em sua obra o cerne de
nosso melhor, então estaremos em condições de sonhar com a
nossa plena emancipação e, então, Minas Gerais e o Brasil existirão
plenamente.

João Antônio de Paula
Professor do Cedeplar – Face/UFMG

A

ntônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, já foi transformado em
personagem na ficção inúmeras vezes. Agora, convencidos
de sua força dramática e admiradores que somos da arte
mineira do período colonial, nos propusemos a inseri-lo no universo
da ópera, numa encenação com personagens reais. O libreto está
baseado em bibliografia histórica e em biografias sobre o escultor,
desde o pioneiro texto de Rodrigo José Ferreira Bretas, publicado
em 1858, até as pesquisas mais recentes. As situações dramáticas,
no entanto, são ficcionais, como o encontro do Aleijadinho com os
inconfidentes em uma taberna da cidade.
Para fazer o amálgama da ficção com a realidade no libreto, foram
incorporadas citações de textos originais, como o de um lundu
mineiro do século XVIII, registrado pelos viajantes Spix e Martius, e
um trecho da 11a das “Cartas Chilenas”, de autoria do próprio Tomás

Antônio Gonzaga. No final do segundo ato, estão os textos bíblicos
esculpidos por Aleijadinho nos pergaminhos das estátuas de Isaías,
Jeremias e Habacuc em Congonhas do Campo. No terceiro ato o
coro masculino canta trechos de “A uma despedida”, Lira IX da
Parte III de “Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga, e de “A
lástima”, poesia de Alvarenga Peixoto. A cena final remete à tese da
historiadora Isolde Venturelli, que na década de 1980 sugeriu que
as estátuas dos profetas representariam alguns dos inconfidentes.
Ainda que seja apenas em tese, a ideia serviu para estruturar a
cena final.
A composição, que é dedicada “à pátria mineira”, também dialoga
com a música da época. Um lundu, dança característica do século
XVIII, abre a ópera. A música colonial se faz presente através da
criação de uma linha melódica para o Aleijadinho sobre uma
obra sacra de Lobo de Mesquita no início do segundo ato. Estão
presentes também a sonoridade dos sinos das igrejas e o estilo das
serenatas mineiras.

Mais que uma sequência de fatos da vida do grande artista, a ópera
trata de seu drama pessoal, de sua crescente solidão, da perda das
pessoas próximas e da degradação de sua saúde. Procuramos criar,
em texto e música, um personagem ficcional com grande carga
dramática, respeitando ao mesmo tempo o legado e a importância
do personagem real, sem esconder, todavia, sua complexidade e
suas contradições enquanto ser humano.
A ópera Aleijadinho só poderia estrear em Minas Gerais. Contarmos
com intérpretes como o maestro Silvio Viegas, os solistas por ele
escolhidos, os corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado e a
equipe criativa liderada pela diretora Julianna Santos além de ser
um privilégio, também é a garantia de um grande espetáculo, que
só foi possível graças ao apoio que o projeto recebeu do secretário
Leônidas Oliveira, da presidente da Fundação Clóvis Salgado, Eliane
Parreiras, e de sua diretora cultural, Luciana Salles.
O Aleijadinho vive agora como personagem operístico. Nele e
nos demais personagens o público mineiro poderá até mesmo se
reconhecer em cena. Foi o que nos propusemos a fazer.

Ernani Aguiar
Música

André Cardoso
Libreto

O

ano de 2022 é muito especial para a arte no Brasil.
Celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna,
movimento que abriu as portas para o Modernismo e,
principalmente, para que novos artistas brasileiros pudessem
mostrar todo o seu talento, colocando a nossa cultura em foco!
Fazer uma ópera brasileira em um ano assim já seria incrível,
imagine então fazer uma ópera inédita, contando a vida de um
mineiro, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos
e que foi fonte de inspiração para aqueles que participaram da
Semana de 22...
Isso sem dúvida não tem preço! “Aleijadinho” traz um texto brilhante
escrito pelo Maestro André Cardoso, totalmente embasado
historicamente, mas com a liberdade poética que todo grande
libreto de ópera precisa ter.
A música do Maestro Ernani Aguiar dá a cor e a força necessárias
para que possamos entrar profundamente nessa linda história,
mesclando várias linguagens e fazendo citações históricas. Faz
uso de uma harmonia moderna e arrojada, mas ao mesmo tempo
nos leva aos grandes mestres do Período Colonial Mineiro e das
Serestas.
Parabéns à Fundação Clóvis Salgado e ao Governo de Minas Gerais
pela crença, coragem e arrojo ao realizar essa obra inédita e que,
com certeza, fará parte do repertório operístico de todas as grandes
Casas de ópera do Brasil.
Uma obra-prima digna dos grandes compositores de nosso país.

Silvio Viegas

Direção musical e Regência

A

ntônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho, como ficou
conhecido. Temos a honra de estrear em Minas Gerais a
obra inédita do compositor Ernani Aguiar com libreto de
André Cardoso. Em frente à Igreja de São Francisco de Assis, Ouro
Preto, que nos conta a história de Aleijadinho e não ao contrário,
abre passagem para ser novamente Vila Rica.
Vila Rica, terra de muito ouro, que contrasta com o sufocamento
das minas. Terra de beleza e também de muito sangue para
construção dessa beleza. Lugar também sufocado de gente nesse
momento, os sedentos pelo ouro, os escravizados que tinham
já experiência com mineração, terra onde a cultura e a arte são
marcadas pelas mãos de muitos, terra de desejosos por liberdade.
Terra marcada por essa ancestralidade mãe de todos nós. Terra
de Aleijadinho, filho do português Manoel Francisco Lisboa e da
escravizada africana Isabel.
A ópera se passa entre 1789, ano em que eclode a Inconfidência
Mineira, e 1814, ano da morte de Aleijadinho. A vida do mestre
Antônio Francisco Lisboa é cercada de mistérios biográficos. Ele foi
acometido de uma grave doença que causava dores sucessivas e
que no decorrer dos anos o levou à deformação. Nosso protagonista
vive numa condição em que seu trabalho o mantém vivo. Uma vida
sofrida, inquieta, composta de abandonos. Com o esgotamento
das minas de ouro, Vila Rica se torna uma cidade vazia, assim como,
com o agravamento da doença do Mestre, ele se sente cada vez
mais só. É abandonado pelo filho, mas ao mesmo tempo é cuidado
até o fim de seus dias pela nora Joana.
Na ópera seguimos a trajetória desse artista, que se afasta a cada
passo do ambiente público, partindo para uma vida cada vez mais
reclusa, mas jamais abandona o seu fazer, o seu trabalho, a sua arte.
A arte é revolucionária e redentora no trabalho de Aleijadinho e,
através dessa arte, os caminhos de um enorme legado são abertos
diante de nós.
Agradeço à Fundação Clóvis Salgado, a todos os artistas da Casa,
Coro, Orquestra, Cia. de Dança, técnicos, camareiras, maquiadores,
produtores e a todos os envolvidos. Ao maestro Silvio Viegas, aos

solistas Guilherme Moreira, Johnny França, Licio Bruno, Luanda
Siqueira, Mar Oliveira, Mauro Chantal e Pedro Vianna. Aos meus
companheiros na jornada criativa Ana Vanessa, Angélica de
Carvalho, Elizinha, Júnia Bertolino, Renato Theobaldo, Marcelo
Marques, Ney Bonfante.
Que possamos, junto com o público, celebrar esse legado!
Obrigada, mestre Antônio Francisco Lisboa!
Bom espetáculo a todos!

Julianna Santos

Concepção e Direção Cênica

ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA
ALEIJADINHO | 1730/38 – 1814
Famoso escultor mineiro, principal artista brasileiro do período colonial, nasceu em Vila Rica em 29 de agosto de 1730 (mais provavelmente 1738) e morreu em Ouro Preto em 1814. Aleijadinho era filho
natural de um respeitado mestre de obras e arquiteto português,
Manuel Francisco Lisboa, e de sua escravizada africana Isabel. Em
1738, seu pai se casou com Maria Antonia de São Pedro, uma açoriana com quem teve quatro filhos. Nessa família, Aleijadinho cresceu. Nasceu escravo e, no ato de seu batismo, foi alforriado por seu
pai.
Data de 1752 seu primeiro projeto individual, o desenho de um chafariz para o pátio do Palácio dos Governadores, em Ouro Preto. Em
1756, teria ido ao Rio de Janeiro, recebendo influência de outros artistas. Depois, teria criado um chafariz de pedra-sabão para o Hospício
da Terra Santa e, em seguida, lançou-se como profissional autônomo.
Muitas vezes, foi obrigado a aceitar trabalhos como artesão diarista e
não como mestre.
Aleijadinho gozava de boa saúde, apreciava os prazeres da mesa e
as festas e danças populares, mas a partir de 1777 começa a surgir
uma grave doença que, com o passar dos anos, deformou-lhe o
corpo e prejudicou seu trabalho, causando-lhe grande sofrimento. Até hoje é muito controversa a natureza exata do seu mal. Dos
que se dedicaram a estudar a doença, concluíram uns pelo mal
de Hansen (forma mista), outros pela sífilis terciária, e outros ainda
pelo reumatismo deformante.
Em 1796, recebeu uma encomenda de grande importância, a
criação de esculturas da Via Sacra e Os Profetas, para o Santuário
de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Ele iniciou a execução das imagens em 1800, em pedra-sabão. A crítica tem encontrado dificuldade de explicar as muitas distorções encontradas
nas figuras dos Profetas. Pela perfeição do acabamento, estima-se
que somente a figura de Daniel tenha sido realizada inteiramente
pelo mestre.

Mesmo com dificuldades, prosseguiu trabalhando intensamente.
A doença rendeu-lhe o apelido de Aleijadinho. O seu corpo foi progressivamente se deformando, o que lhe causava dores contínuas;
teria perdido vários dedos das mãos, restando-lhe apenas o indicador e o polegar, e todos os dedos dos pés, obrigando-o a andar
de joelhos. Para trabalhar, tinha de fazer com que lhe amarrassem
os cinzéis nos cotós e, na fase mais avançada da doença, precisava
ser carregado para todos os deslocamentos. Também a sua face
foi atingida, emprestando-lhe uma aparência grotesca. De acordo
com relatos, Aleijadinho tinha plena consciência de seu aspecto
terrível e, por isso, desenvolveu um humor perenemente revoltado,
colérico e desconfiado, imaginando que mesmo os elogios que recebia por suas realizações artísticas eram escárnios dissimulados.
Para se esconder, passou a preferir trabalhar à noite, quando não
podia ser visto facilmente, e num espaço fechado por toldos. Para
ocultar sua deformidade, vestia roupas amplas e folgadas.
Pouco se sabe ao certo sobre a biografia de Aleijadinho, que permanece bastante polêmica. A principal fonte documental é uma
nota biográfica escrita por Rodrigo José Ferreira Bretas, cerca de
40 anos após sua morte. O autor baseou-se em documentos e depoimentos de indivíduos que haviam conhecido pessoalmente o
artista. Muitas vezes a crítica recente considera essa biografia fantasiosa. Biografias e estudos críticos da época modernista também
carregam esse caráter. A primeira notícia oficial sobre Aleijadinho
foi de 1790 e continha a descrição das obras mais notáveis do artista e algumas indicações biográficas.
Desde 1968, existe em Ouro Preto o Museu Aleijadinho, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, onde
está sepultado. O acervo possui cerca de 250 peças sacras e documentos gráficos. Um catálogo lançado em 2006, feito por Márcio
Jardim, elenca 425 peças à Aleijadinho, enquanto outro lançado
em 1951, apenas 163 obras. Muito de sua trajetória é reconstituído
a partir de sua obra. Porém, a atribuição da autoria das mais de
400 obras muitas vezes foi feita sem comprovação, baseando-se
em critérios de semelhança estilística.

EQUIPE
DE CRIAÇÃO
ARTÍSTICA
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ERNANI AGUIAR
Música

Estudou violino com Paulina D’Ambrosio e Santino Parpinelli, composição com
César Guerra-Peixe e regência com Carlos Alberto Pinto Fonseca. Foi bolsista do
Mozarteum Argentino. Na Itália foi aluno do Conservatório Cherubini, em Firenze,
onde estudou com Roberto Michelucci e Annibale Gianuario. Ainda na Europa fez
cursos de aperfeiçoamento em regência com Adone Zecchi, Franco Ferrara e Sergiu
Celibidache. Foi assistente de Alceo Bocchino na Sinfônica Nacional da Rádio MEC,
de Nelson Nilo Hack na Orquestra de Câmara da Rádio MEC e de David Machado
na Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro. Fundou e foi titular do Coral Municipal de
Petrópolis. Coordenou os projetos Orquestra e Espiral da Funarte. Foi professor de
regência no Instituto Villa-Lobos da UNIRIO. Em 1990, recebeu o título de Cidadão
Benemérito do Estado do Rio de Janeiro e, em 2005, o de Cidadão Ouropretano.
Como regente, se dedica especialmente ao repertório brasileiro e contemporâneo
internacional. Como pesquisador, tem sua atenção voltada para a música brasileira
do período colonial. Como compositor, tem obtido expressivo sucesso tanto no Brasil
como no exterior, com sucessivas apresentações, gravações e edições. Destacamse em sua produção obras para coro, como o Psalmus CL e a série de Motetinos,
obras para diversas formações camerísticas, peças para orquestra de cordas, como
as séries Quatro Momentos e Instantes, além de obras sinfônicas como as Cantatas
de Natal e de Páscoa, a Missa Brevis IV, o Te Deum, as três Sinfoniettas, a Abertura
“Minas Gerais”, os Concertinos para flautim, violino e violoncelo e cavaquinho, os
Cantos Sacros para Orixás e a Ópera O Menino Maluquinho, com libreto de Ziraldo.
É professor de regência e prática de orquestra na Escola de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. É membro da Academia Brasileira de Música (cadeira nº
4) cujo patrono é o compositor mineiro José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita.
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ANDRÉ CARDOSO
Libreto

Músico (violista e regente) graduado pela Escola de Música da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), possui mestrado e doutorado em Musicologia pela
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Estudou regência no
Brasil com os maestros Roberto Duarte e David Machado. Recebeu, durante três
anos, bolsa da Fundação Vitae para curso de aperfeiçoamento na Argentina com
o maestro Guillermo Scarabino, na Universidade de Cuyo (Mendoza) e no Teatro
Colón de Buenos Aires. Em 1994, foi o vencedor do Concurso Nacional de Regência
da Orquestra Sinfônica Nacional, passando a atuar à frente de conjuntos como as
sinfônicas da Paraíba, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Campinas, de Porto
Alegre, do Teatro Nacional de Brasília, a Sinfônica Brasileira e a Petrobras Sinfônica.
Foi maestro assistente da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de
Janeiro entre 2000 e 2007. Atua também como produtor fonográfico, tendo recebido
o Prêmio Sharp e o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte pela gravação
da ópera Colombo, de Carlos Gomes. Como pesquisador, dedica-se ao estudo da
música brasileira, tendo publicado inúmeros artigos e o livro “A música na Capela
Real e Imperial do Rio de Janeiro”, editado pela Academia Brasileira de Música em
2005. Em 2008 lançou seu segundo livro, “A música na Corte de D. João VI”, pela
Editora Martins Fontes de São Paulo. Foi diretor artístico do Theatro Municipal do
Rio de Janeiro nas temporadas de 2015 e 2016. É professor de regência e prática de
orquestra da Escola de Música da UFRJ, instituição da qual foi diretor de 2007 a 2015.
Coordena para a Funarte o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. É membro da
Academia Brasileira de Música (cadeira nº 26) e seu atual presidente.

SILVIO VIEGAS
Direção Musical e Regência

É atualmente o Regente Titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, da Orquestra
Sinfônica Provincial de Santa Fe (Argentina) e professor de regência na Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Até o final de 2016, foi Regente Titular da Orquestra
Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Professor da cadeira de Regência
na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi também Diretor
Artístico da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes, em Belo Horizonte, de
2003 a 2005, e Diretor Artístico Interino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro de
2011 a 2012. Desde o início de sua carreira tem se destacado por sua atuação no meio
operístico regendo títulos como O Navio Fantasma, L’Italiana in Algeri, O Barbeiro
de Sevilha, Le Nozze di Figaro, La Bohème, Tosca, Carmen, Cavalleria Rusticana, I
Pagliacci, Nabucco, Il Trovatore, La Traviata, Falstaff, Otello, Romeu e Julieta, Lucia
di Lammermoor, Norma, Porgy and Bess e Salomé, entre outros. Nomeado como
o melhor regente de ópera em 2017 pelo site especializado movimento.com, esteve
à frente, como convidado, da Orquestra da Arena de Verona, Sinfônica de Roma,
Sinfônica de Burgas (Bulgária), Sinfônica do Festival de Szeged (Hungria), Orquestra
do Algarve (Portugal), Sinfônica Brasileira (OSB), Coro e Orquestra Estable do Teatro
Colón, Teatro Argentino de La Plata (Argentina), Amazonas Filarmônica, Petrobras
Sinfônica, Sinfônica do Paraná, Sinfônica do Theatro São Pedro – SP, Orquestra do
Theatro da Paz, Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, entre outras. Em 2001
obteve o primeiro lugar no Concurso Nacional “Jovens Regentes”, organizado pela
Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro. Natural de Belo Horizonte, Silvio
Viegas estudou Regência na Itália e é mestre em Regência pela Escola de Música da
Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido discípulo de Oiliam Lanna, Sérgio
Magnani e Roberto Duarte.

Julianna Santos
Concepção e Direção Cênica

Diretora Cênica graduada pela UFRJ, nasceu e vive no Rio de Janeiro. Começou a
trabalhar com ópera em 2003, na Universidade. Participou de aproximadamente
80 diferentes produções nos principais teatros do país. Em 2021, dirigiu juntamente
com Maria Thais a ópera The Rake’s Progress, no Theatro Municipal de São Paulo. No
mesmo ano, dirigiu em Santos a ópera-vídeo O Telefone, bem como a ópera-filme
Três Minutos de Sol para o Festival Amazonas de Ópera. Ainda em 2021, no Theatro
Municipal do Rio de Janeiro, dirigiu a série vozes Femininas (Armida Abbandonata,
Arianna a Naxos e Pierrot Lunaire) com as solistas Ludmilla Bauerfeldt, Luisa
Francesconi e Eliane Coelho. Em novembro de 2020, dirigiu o concerto cênico
presencial da Ópera O Telefone, no Theatro São Pedro, nove vídeos do Coro do
Theatro Municipal do Rio de Janeiro e uma iniciativa experimental “Ich Bin Salome”,
que foi contemplada com o edital Funarte-Respirarte. No Festival Amazonas de
Ópera dirigiu a premiada ópera Alma, de Claudio Santoro (Revista Concerto – 2019),
Acis and Galatea, de Haendel (2018) e O Morcego, de Johaan Strauss (2013). Em 2018
retornou à UFRJ para dirigir a ópera A Flauta Mágica, levada também ao Teatro
Municipal de Niterói. Em 2017 dirigiu “La Tragedie de Carmen” no Theatro Municipal
do Rio de Janeiro. Durante quatro anos foi Diretora Cênica Residente no Theatro
Municipal de São Paulo, onde foi responsável pela direção de remontagem das
óperas La Bohème e Cavalleria Rusticana. Em 2019, foi Diretora Cênica colaboradora
na remontagem da ópera Faust no Teatro Municipal do Chile. Em 2012, visitou
por cinco semanas a Opera Company of Philadelphia, na ocasião trabalhando em
coprodução com o Festival Amazonas de Ópera. Como assistente trabalhou com os
diretores André Heller-Lopes, Arnaud Bernard, Caetano Vilela, Cesare Lievi, Davide
Livermore, Giancarlo Del Monaco, Henning Brockhaus, Pier Francesco Maestrini,
Livia Sabag, Marco Gandini, Mauro Wrona, Stefano Poda, William Pereira, e também
com os maestros Ira Levin, Jader Bignamini, John Neschling, Luiz Fernando
Malheiro, Marcelo de Jesus, Michelangelo Mazza, Otavio Simões, Priscila Bonfim,
Ramon Tebar, Roberto Minczuk, Silvio Viegas, Victor Hugo Toro e Yoram David.

Lara Tanaka

Preparação do Coral Lírico de Minas Gerais
Nascida em Belo Horizonte, estudou piano no Conservatório Mineiro de Música e
Regência na Escola de Música, instituições da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Estudou com Sérgio Magnani, Roberto Tibiriçá, Cláudio Ribeiro, Per Brevig
(EUA), Mogens Dahl (Dinamarca) e Nelson Niremberg (EUA). Em 2000, regeu a
ópera Le Nozze di Fígaro, de W. A. Mozart, com a Orquestra Sinfônica da Escola de
Música da UFMG. Ministrou aulas de Regência no 33º Festival de Inverno da UFMG e,
em 2001, dirigiu a Oficina de Coral Infantil no Festival Nacional de Música de Câmara
na Paraíba. Em 2003, gravou o CD Villa-Lobos e os Brinquedos de Roda, com o Coral
Infantojuvenil Palácio das Artes e o Grupo de Percussão da UFMG. A obra foi finalista
do Prêmio TIM da Música de 2004, na categoria de melhor CD Infantil. Em 2007,
trabalhou na direção vocal do CD “Os Cocos”, também finalista do Prêmio TIM da
música de 2007 nas categorias de melhor CD regional e melhor grupo regional. Atua
como cravista continuísta em diversos grupos de música antiga e com a Orquestra
da Musicoop, Orquestra da Universidade Federal de Ouro Preto e Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais. De 2008 a 2012, atuou como cravista na Oficina de Música
de Curitiba. Em 2013, foi pianista do Coral ARS Nova da Universidade Federal de
Minas Gerais. Foi regente titular do Coral Infantojuvenil Palácio das Artes de 2001 a
2015. Atualmente, é a Regente Associada do Coral Lírico de Minas Gerais.

AUGUSTO PIMENTA
Regente Assistente do Coral Lírico de Minas Gerais

Mestre em Música e bacharel em Regência Coral e Orquestral, ambos pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é o Regente Assistente do
Coral Lírico de Minas Gerais, participando intensamente da produção de óperas
e concertos sinfônicos da Fundação Clóvis Salgado. Foi diretor musical do grupo
Canção das Iluminuras, dedicado à música renascentista. Entre concertos recentes
destacam-se a regência das obras “IL Combattimento di Tancredi e Clorinda”, de
Claudio Monteverdi, produzida pelo grupo Canção das Iluminuras, e a ópera “La
Serva Padrona”, de Pergolesi, com a Orquestra 415. Regeu o Coral e a Orquestra de
Câmara da Universidade Federal de Lavras (2011-2015), onde participou da fundação
dessa mesma orquestra e das oficinas de música no Campus. Regeu os corais Voar
(Infraero), CREA-MG e o Projeto Khronos Música Coral, entre outros.

ANDRÉ BRANT

Regente Assistente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
Natural de Belo Horizonte, André Brant formou-se bacharel em Regência na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestre em Regência Orquestral
e correpetição na Hochschule für Musik (Escola de Música) de Dresden, na
Alemanha. Tem se destacado atualmente como regente e pianista acompanhador
em produções operísticas. Fundou a Cia Mineira de Ópera com quem realizou
produções operísticas pelo estado de Minas Gerais. De 2016 a 2020, atuou como
professor e regente na Escola de Música do Cefart, além de ter sido regente titular do
Coral Infantojuvenil e da Orquestra Jovem. Ainda no Cefart, coordenou a disciplina
Ópera Studio, tendo realizado montagens de ópera com os alunos. Desde 2020 é o
Regente Assistente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Marcelo Marques
Figurinista

Figurinista, cenógrafo, ator e diretor de teatro, começou a sua carreira em 1978. Desde
então, tem em seu currículo mais de 270 espetáculos de teatro, ao lado de diretores
como Bibi Ferreira, Jorge Takla, Charles Moeller, Claudio Botelho, André Heller, Sérgio
Módena, Roberto Vignatti, Sergio Britto, Jacqueline Laurence, Luis Arthur Nunes,
Gilberto Gavronski, Wolf Maia, Daniel Herz, Gilles Gwizdek, Cininha de Paula, William
Pereira, Marco André Nunes e Flávio Marinho. Criou figurinos para L’Elisir d’Amore
(Donizetti), Macbeth (Verdi), Idomeneo (Mozart), La Fille du Régiment (Donizetti),
Ariadne auf Naxos (Strauss), Samson et Dalila (Saint-Saëns), Diálogo das Carmelitas
(Poulenc), Tristão e Isolda (Wagner), Nabucco (Verdi), Crepúsculo dos Deuses
(Wagner) e A Valquíria (Wagner). Marcelo criou os figurinos para o show “Opus Brazil”
(comemorativo dos 30 anos de relações diplomáticas Brasil-China), realizado no
National Sing And Dance Ensemble – a Ópera de Pequim, dando prosseguimento a
uma carreira internacional que se inicia em 1983, com figurinos para um espetáculo
na Tel Aviv University, continuando com óperas para o Teatro Solis de Montevideo e
o Theatro Nacional de São Carlos de Lisboa. O figurinista já passou pelas principais
salas e festivais brasileiros como Festival Amazonas de Ópera, Palácio das Artes,
Theatro Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo. Marques foi premiado pelo
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio
de Janeiro (Sated), nas categorias de melhor cenário e melhor figurino; e recebeu
o Prêmio Shell de melhor figurino em 2003, pelo espetáculo “O Último Dia”, com
direção de Sergio Britto. No ano de 2015, foi premiado com o Troféu Cesgranrio de
Teatro e com o Prêmio Questão de Crítica, por seu figurino do espetáculo “Edypop”,
além de ter recebido várias outras indicações a importantes prêmios durante sua
carreira. Em 2016, ganhou os prêmios Zilka Salaberry e CBTIJ de melhor figurinista,
por seu trabalho em “Todo Vagabundo Tem Seu Dia de Glória”. Em 2017, dirigiu, fez
cenário e figurinos para o Theatro da Paz de Belém, na ópera “La Voix Humaine”, com
a grande soprano Eliane Coelho, “Kammersängerin” da Wiener Staatsoper. Ganhou,
em 2019, o Prêmio CBTIJ de Melhor figurino de 2018 pelo espetáculo “O Choro de
Pixinguinha”, e recebeu uma Moção Honrosa da Câmara dos Deputados do Rio de
Janeiro concedida a artistas que, com sua arte, lutaram contra a segregação racial.

Renato Theobaldo
Cenógrafo

Estreou como cenógrafo em 1984 assinando a cenografia do filme A Estrela Nua.
Em 1996, assinou a cenografia da ópera La Serva Padrona, no SESIMINAS, em Belo
Horizonte. Durante oito anos, participou do Festival Amazonas de Ópera, onde
desenvolveu a cenografia para as seguintes montagens: Il Guarany (2000), O
Condor e Don Giovanni (2002), La Cenerentola e I Pagliacci (2003), Norma (2004),
Poranduba (2007) e Ariadne auf Naxos (2008). Para o Palácio das Artes, em Belo
Horizonte, realizou a cenografia das óperas Il Barbiere di Siviglia (2003), Nabucco
(2011), Un Ballo In Maschera (2013), Rigoletto (2014), Lucia di Lammermoor (2015)
e Roméo et Juliette (2016). Paralelamente ao trabalho com óperas, iniciou o
desenvolvimento de cenografia para musicais, entre os quais Alô, Dolly (2013),
A Madrinha Embriagada (2013) e Peter Pan (2018). No Theatro São Pedro, em
São Paulo, assinou a cenografia das óperas Il Matrimonio Segreto (2007), Water
Bird Talk, The Bear, Porgy and Bess (2008), I Pagliacci (2009), Werther (2012),
Betrothal in a Monastery (2015) e Adriana Lecouvreur (2016). Para o Teatro Alfa,
criou a cenografia para “Madama Butterfly” (1999). No Theatro Municipal de São
Paulo, são suas a direção de arte da ópera Andrea Chénier (2006) e a cenografia
de La Fille du Régiment (2007), Walküre (2011), Götterdämerrung (2012) e Ça Ira
(2013), Die Zauberflöte (2017), Turandot (2018), e La voix humaine (2021). Em 2018
realizou Faust em Manaus, Der fliegende Holländer em Minas Gerais, participou
no Theatro São Pedro da estreia nacional da obra do compositor Leoš Janáček
com a criação da cenografia para Kátia Kabanová, e assinou para a Silesian
Opera, em Bytom na Polônia, a cenografia da primeira ópera de Mozart, La Finta
Giardiniera. Em fevereiro de 2019 desenvolveu a cenografia para a ópera Don
Giovanni para a Wloclaw Opera House, na Polônia; em abril a ópera Aida para o
Erfurt Theater, na Alemanha; e em junho a primeira produção brasileira para a
ópera Vex Makropulos em São Paulo. Em 2021, ele voltou a colaborar com a Ópera
de Wroclaw com Cosi Fan Tutte, e fez sua primeira colaboração com a Ópera
Nacional da Estônia com Die lustige.

Ney Bonfante
Iluminador

Sócio da Bonfante Iluminação Cênica, Ney é um profissional reconhecido e premiado
no mercado cultural, tendo participado de importantes projetos de teatro, dança,
concertos e óperas no Brasil e no exterior. Alguns destaques: A Máquina (Prêmio Shell
de Melhor Iluminação), Quem tem medo de Virginia Woolf e Um Burguês Ridículo,
dirigidos por João Falcão; Os Contos de Hoffmann, Mademoiselle Chanel, Parsifal, La
Traviata, Candide, The Rakes Progress, My Fair Lady, O Rei e Eu, Evita, Jesus Christo
Superstar (Prêmio Bibi Ferreira de Melhor iluminação) e Vermelho, dirigidos por
Jorge Takla; Memórias Póstumas de Brás Cubas, Idomeneo e Intimidade Indecente,
dirigidos por Regina Galdino; Vestido de Noiva e Caixa de Memórias, dirigidos por
Marcio Aurélio; Lágrimas Amargas de Petra Von Kant, dirigido por Taciana Studart;
Dois Perdidos Numa Noite Suja e Abajur Lilás; dirigidos por Marco Antônio Brás e
Feliz Ano Velho, dirigido por Paulo Betti.

Angélica de Carvalho
Criação e edição de vídeos

Doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Ciência
da Arte pela Sorbonne. Em 2020 elaborou o desenho de vídeo de IchBinSalome,
prêmio Funarte Respirarte. No mesmo ano criou o desenho de vídeo para as
projeções cênicas das óperas Il Tabarro e La Vida Breve, ambas para o Theatro
Municipal do Rio de Janeiro. Concebeu e dirigiu Para Annie, vídeo-dança que
integrou a programação do Dança Brasil e festivais na América Latina e Europa.
Dirigiu vídeos para diversas encenações de óperas, como Savitri, de Gustav Holst, no
Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e de Brasília; Ariadne em Naxos,
de Richard Strauss, no Theatro Municipal de São Paulo, ambas com direção cênica
de André Heller-Lopes, com quem também criou o roteiro e dirigiu a projeção
cênica para a ópera O Cavaleiro da Rosa, de Strauss - Prêmio Carlos Gomes de
melhor direção cênica em 2010. Realizou a projeção cênica da ópera Alma, Prêmio
da Revista Concerto como melhor montagem de 2019, obra dirigida por Julianna
Santos na 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera.

Júnia Bertolino
Coreógrafa

Mestra de dança afro-brasileira e africana, a artista Júnia Bertolino é arte-educadora,
capoeirista, bailarina afro e coreógrafa. Atua com dança afro-brasileira há mais de
20 anos em várias cidades brasileiras e no exterior. Ela é terapeuta em constelação
familiar e reikiana, coreógrafa e fundadora da Cia. Baobá Minas desde 1999. Além
disso, é jornalista (PUC Minas) e antropóloga (UFMG) com pesquisas diversas
na cultura popular brasileira e africana, sobretudo com trabalhos terapêuticos
com grupos de mulheres. Cursou pós-graduação em Estudos Africanos e Afrobrasileiros. Há mais de 13 anos realiza em Belo Horizonte/MG o Prêmio Zumbi de
Cultura, pela Cia. Baobá Minas, que homenageia mestres, personalidades, artistas
e grupos que atuam com arte negra. Participou de vários shows e eventos, como o
FAN – Festival de Arte Negra, Espetáculo Arena Conta Zumbi, Virada Cultural, Puro
Jazz BH e Segunda Preta no Teatro Espanca. Pelas redes sociais, desenvolve diversas
lives, entre elas: Mulheres Negras na Dança, Capoeira, Percussão, Teatro e Música.
Participa de atividades como Fórum Social Mundial, Africanidades Mineiras, Festival
Hip Hop, Lapinha – Encontro Cultural de Raiz, entre muitas outras. A artista já se
apresentou na África, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

Cristiano Reis
Direção Coreográfica

Diretor da Cia. de Dança Palácio das Artes, é mestre em Artes Cênicas (Escola de
Belas Artes da UFMG, 2011), Gestor Cultural (Fundação Clóvis Salgado, 2001), bailarino,
coreógrafo, consultor cênico, professor e preparador corporal de atores. Bailarino da
Cia. de Dança Palácio das Artes de 2000 a 2015, recebeu duas vezes o prêmio de
Melhor bailarino, Sesc/Sated-MG e Sinparc/Usiminas pelas coreografias “Quimeras”
e “Carne Agonizante” em 2008 e também prêmio de Revelação em Artes Cênicas
Sesc/Sated-MG pelo espetáculo “Coreografia de Cordel” em 2005. Como coreógrafo,
recebeu prêmios em festivais como o Festival de Joinville, Passo de Arte, FestSesi/
Araxá, Dança Ribeirão, Festdança/São José dos Campos, São Leopoldo em Dança,
entre outros. Destacam-se os prêmios de Melhor Coreógrafo do CBDD de Uberaba e
Prêmio estímulo do Festival de Dança do Triângulo de Uberlândia, ambos em 2010.

ELENCO

JOHNNY FRANÇA
O barítono brasileiro Johnny França é natural de São Paulo. É vencedor do 12º
e do 14º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, e do Concurso de Canto
Linus Lerner em San Luis Potosi, México. É formado pela Academia de Ópera
do Theatro São Pedro e Ópera Studio EMESP. Interpretou Marcello na ópera La
Bohème de G. Puccini, Einsenstein em “Die Flerdemaus” de J. Strauss, e em “O
Menino e a Liberdade”, de Ronaldo Miranda, como “Chofer”. Sob regência de L.
F. Malheiro, interpretou o Conde em “Le Nozze di Figaro” de W. A. Mozart e foi D.
Ferdinand em “Bodas no Monastério” de Serguei Prokofiev. No Teatro Amazonas
encarnou Michonet em “Adriana Lecouvreur” de F. Cilea, e nas Tardes de Ópera
do Theatro São Pedro cantou Oniegin em “Yevgeni Onegin” de P. I. Tchaikovsky.
No Theatro Municipal de São Paulo, interpretou o Sacerdote em “A Flauta Mágica”
sob regência de R. Minczuk. Teve sua estreia como Escamilo na ópera Carmen,
de G. Bizet, no México e nos Estados Unidos. Interpretou D. Giovanni na Berlin
Opera Academy e no Teatro Pedro II sob regência de Cláudio Cruz. Tem como
orientador vocal Walter Chamun.

LUANDA SIQUEIRA
Após ter se formado em Canto Lírico na Escola Nacional de Música do Rio de
Janeiro, com Terezinha Schiavo, e ter estudado com Carol McDavit, por meio de
uma bolsa do governo francês, Luanda Siqueira aperfeiçoou-se em Canto Barroco
no CRR de Paris. Tendo conquistado o primeiro prêmio no Concurso Internacional
do Château de Chimay, presidido por William Christie em 2002, Luanda terminou
sua formação na Opera Studio da Opéra National du Rhin, onde teve oportunidade
de trabalhar com vários maestros e diretores, como Rinaldo Alessandrini, David
McViccar e Emmanuelle Haïm. Como solista, ela se apresentou em vários palcos: na
Opéra de Lyon, Porgy and Bess de Gershwin, dirigida por William Eddins e encenada
por Montalvo-Hervieu; na Opéra-Comique, Cadmus e Hermione de Lully com o
ensemble Le Poème Harmonique dirigida por Vincent Dumestre e encenada por
Benjamin Lazar. Em versão concerto, Luanda se produz no Dido e Enéas, de Purcell,
no Théâtre des Champs Elysées com ensemble Opera Fuoco dirigida por David; no
Queen Elisabeth Hall, Londres, com o ensemble Venice Baroque Orchestra, dirigido
por Andrea Marcon, ela interpreta Argene no Olimpiade, ópera pasticcio. Luanda
também estreou na Opéra Comique o papel da Princesa Wakasa em Os Contos da
Lua vaga após a chuva de Xavier Dayer, dirigido por Jean Philippe Wurtz e encenado
por Vincent Huguet. Mais recentemente, ela encarnou o papel de Zoé em Le Code
Noir de Clapisson, dirigido por Jérôme Correas com os Paladins e encenado por
Jean-Pierre Baro na Opera de Massy.

MAR OLIVEIRA
O tenor lírico Mar Oliveira é uma das grandes promessas da cena lírica brasileira.
Em 2015, foi um dos vencedores do Concurso Internacional Ottavio Ziino em Roma.
Em 2016, integrou o elenco fixo de solistas do Theatro São Pedro, de São Paulo,
protagonizando diversas produções como Eugene Onegin, Idomeneo, Il Pirata,
L’amico Fritz, Roberto Devereux, entre outros. Nesse Teatro, debutou no papel-título
da ópera Der Zwerg de Zemilisnky. Recentemente, interpretou Alfredo Germont
como solista convidado na produção de La Traviata, de Verdi, no Festival de Música
de Santa Catarina. Mar Oliveira é natural de Belém, Pará, e mora hoje em São Paulo.

GUILHERME MOREIRA
Guilherme Moreira, tenor, natural da cidade do Rio de Janeiro, é bacharel em
Música com especialização em Canto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Recentemente ganhou o segundo prêmio masculino no 20º Concurso Brasileiro de
Canto Maria Callas. Atuou na montagem de diversas óperas em sua cidade, entre elas
destacam-se “A Flauta Mágica” de Mozart, “O Menino Maluquinho” de Ernani Aguiar e
as estreias mundiais de “Os Irmãos Repentistas e os Pandeiros Encantados”, de Rafael
Bezerra, e “A Peste”, de Cyro Delvizio.

LICIO BRUNO
Baixo-barítono, um dos mais celebrados artistas brasileiros, é detentor do
Prêmio Carlos Gomes 2004. Bacharel em Canto, é Mestre em Performance, com
aperfeiçoamento em Ópera e Repertório Sinfônico pela Franz Liszt Academy of
Music e em ópera pela Ópera de Budapeste, Hungria. Foi membro dessa casa e
depois artista convidado. Professor e pesquisador, lecionou na Faculdade de Música
do Espírito Santo e na Escola de Música da UFRJ. É professor de Canto Lírico do
Instituto Baccarelli-SP e coordenador dos cursos de pós-graduação do Coletivo das
Artes. Recebeu em 2015 as comendas “Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes”,
pela SBACE-SP, e a Medalha Cinquentenário Forças Brasileiras Internacionais de
Paz da ONU. Vencedor de 10 primeiros prêmios em concursos de canto nacionais
e internacionais, o artista tem em sua lista de personagens mais de 80 papéis em
óperas de diferentes autores e estilos sendo, até hoje, o único cantor brasileiro a ter
interpretado Wotan/Wanderer do ciclo integral wagneriano O Anel do Nibelungo.
Em 2015, lançou com a pianista Cláudia Marques o CD “Ê vida, ê voz! – Canções
de Edmundo Villani-Côrtes”. Celebrou na Sala Cecília Meireles seus 30 anos de
carreira profissional, interpretando o “Winterreise”, de Schubert. Em 2018 realizou
turnê internacional por Israel e Europa (Tel Aviv, Budapest, Berlin e Copenhagen),
interpretando e gravando ao lado da pianista Sonia Rubinsky o ciclo das “Serestas”,
de Heitor Villa-Lobos. Em 2019 debutou como Mefistófeles, de A. Boito, no Teatro
El Circulo de Rosário, Argentina. Com atuações no Brasil, Europa, América Latina
e Indonésia, Licio Bruno atua junto às principais orquestras e teatros de nosso
país, desenvolvendo programas de formação de jovens cantores, como o Ópera
Studio Coletivo das Artes e os Cursos de Residência Artística Conexões Musicais,
pelo Coletivo das Artes, espaço artístico dirigido por ele e pela cantora e professora
universitária Adalgisa Rosa.

MAURO CHANTAL
O baixo Mauro Chantal é doutor pela UNICAMP, onde esteve sob orientação de
Adriana Giarola Kayama. Sob orientação de Lucas Bretas, concluiu o mestrado pela
UFMG, com pesquisa sobre o maestro e compositor Carlos Alberto Pinto Fonseca.
Integrou o Ars Nova – Coral da UFMG, o Coral Lírico de Minas Gerais e os coros
da OSESP. Como pianista, estudou com Maria Auxiliadora Lessa Xavier, Eduardo
Hazan, Regina Amaral, Adalmário Pacheco, Maria Lígia Becker e Lucas Bretas. Seu
envolvimento com ópera se deu a partir das aulas com Amin Feres e seu grupo
Opera Studium da Escola de Música da UFMG. Estudou canto com Vânya Soares,
Luciana Monteiro de Castro, Elenis Guimarães, Mônica Pedrosa e Eduardo Abumrad.
Inaugurou, junto de Sylvia Klein, a Sala Juvenal Dias da Fundação Clóvis Salgado,
em 1993. No Palácio das Artes, participou das montagens de Il Guarany (2002), Die
Zauberflöte (2006), Pelléas et Mélisande (2008), Macbeth (2009), La Traviata (2010),
Rigoletto (2014), Il Guarany e Romeo et Juliette (2016), as duas últimas regidas por
Silvio Viegas. Mauro Chantal é docente na Escola de Música da UFMG.

PEDRO VIANNA
Vencedor no V Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais,
o barítono vem se apresentando em importantes palcos no Brasil. Iniciou seus
estudos de canto no Cefart – Palácio das Artes, com o professor Néstor Gurry
(CUB). Graduou-se em Canto Lírico pela UEMG, na classe dos professores Marisa
Simões e Sérgio Anders. Cantou sob regência de importantes maestros como
Silvio Viegas, Abel Rocha, Roberto Tibiriçá, Ricardo Rocha, Gabriel Rhein-Schirato,
entre outros. Em seu repertório operístico incluem-se La Traviata, Il Guarany,
Roméo et Juliette, Il Barbiere di Siviglia, Hänsel und Gretel, entre outros títulos.
Destaca-se no repertório sinfônico com Carmina Burana, de C. Orff, e 9ª Sinfonia
de Beethoven. É solista residente da Cia Mineira de Ópera. Recentemente,
participou da estreia mundial das óperas Pitágoras de Samos, de Andersen
Vianna, e Viramundo, uma ópera contemporânea, dentro da obra O Julgamento,
de Thaís Montanari, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

ORQUESTRA SINFÔNICA
DE MINAS GERAIS
Considerada uma das mais ativas do país, a Orquestra Sinfônica
de Minas Gerais cumpre o papel de difusora da música erudita,
diversificando sua atuação em óperas, balés, concertos e
apresentações ao ar livre. Criada em 1976, foi declarada Patrimônio
Histórico e Cultural do Estado de Minas Gerais. Participa da política
de difusão da música sinfônica promovida pelo Governo de Minas
Gerais, por meio da Fundação Clóvis Salgado, a partir da realização
dos projetos Concertos no Parque, Concertos Comentados,
Sinfônica ao Meio-dia, Sinfônica em Concerto, além de integrar as
temporadas de óperas realizadas pela FCS. Mantém permanente
aprimoramento da sua performance executando repertório que
abrange todos os períodos da música sinfônica, além de grandes
sucessos da música popular. Seu atual regente titular é Silvio
Viegas.

CORAL LÍRICO
DE MINAS GERAIS
Criado em 1979, o Coral Lírico de Minas Gerais foi declarado
Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Minas Gerais.
Interpreta repertório diversificado, incluindo motetos, óperas,
oratórios e concertos sinfônico-corais. Participa da política de
difusão do canto coral promovida pelo Governo de Minas Gerais,
por meio da Fundação Clóvis Salgado, a partir da realização
das séries Lírico ao Meio-dia, Lírico em Concerto, Lírico Sacro e
Sarau Lírico, além de integrar as temporadas de óperas da FCS.
O Coral Lírico de Minas Gerais teve como regentes os maestros
Luiz Aguiar, Marcos Thadeu Miranda Gomes, Carlos Alberto
Pinto Fonseca, Ângela Pinto Coelho, Eliane Fajioli, Silvio Viegas,
Charles Roussin, Afrânio Lacerda, Márcio Miranda Pontes e
Lincoln Andrade. Lara Tanaka é a atual regente associada do
Coral Lírico de Minas Gerais.

CIA. DE DANÇA
PALÁCIO DAS ARTES
Reconhecida como uma das mais importantes companhias do
Brasil, a Cia. de Dança Palácio das Artes é uma das referências
na história da dança em Minas Gerais. Foi o primeiro grupo
a ser institucionalizado na Fundação Clóvis Salgado, com a
incorporação dos integrantes do Ballet de Minas Gerais e da
Escola de Dança, ambos dirigidos por Carlos Leite. Atualmente,
desenvolve repertório de dança contemporânea e se integra aos
outros corpos artísticos da FCS – Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais e Coral Lírico de Minas Gerais – em produções operísticas
e espetáculos cênico-musicais. Tem a pesquisa, a investigação,
a diversidade de intérpretes, a cocriação dos bailarinos e a
transdisciplinaridade como pilares de sua produção artística.
Seus espetáculos estimulam o pensamento crítico e reflexivo
em torno das questões contemporâneas.

FICHA TÉCNICA

Diretoria
Cultural FCS
Diretora
Luciana Salles
Assessora
Ana Alvarenga
Assessora de Produção
Cristina Domingos
Gerente da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais
Flávio Tadeu
Gerente da Cia. de Dança
Palácio das Artes
Marieta Santos
Gerente do Coral Lírico
de Minas Gerais
Celme Valeiras
Gerente de Produção Artística
Márcio Angello

Assistente de Compras
Rafael Oliveira
Assistente de Direção
Ana Vanessa
Direção de Palco
Marcelo Cordeiro
Assistente de Iluminação
Nando Freitas
Contrarregras
Bruno Manssur
Fabrício Nunes
Luis Muniz
Reinald Silva
Pianistas Correpetidoras
Thelma Lander
Patricia Valadão
Edição e Operação de
Legendas
Camila Corrêa
ATELIÊ DE CENÁRIOS

Assistente de Produção
Flávia Braga

Assistente de Cenografia
Miriam Menezes

produção

DAMASCO COMUNICAÇÃO

Aderecista – Damasco
Comunicação
Agnes Miranda

Coordenação de Produção
Rosely Berto

Confecção de Cenografia
Raise Eventos

Produção
Ágatha Nascimento

Telas
BR2 Produções Cenográficas

Assistentes de Produção
Bruno Righi
Irene do Carmo

Alunos Estágio - CEFART
Laysla Araújo
Marion Kato
Maria Clara Mariano
Carolina Oliveira Gomes

Assistente de Elenco
Kai Vianna

ATELIÊ DE FIGURINOS
Figurinista Assistente
Matheus Antunes
Costureira Contramestra
Taires Scatolin
Costureiras
Idaleia Dias
Denise Gonçalves
Maria Vieira
Mary Moraes
Aderecistas – Damasco
Comunicação
Marcia Heredia
Rai Bento
Atores Figurantes
Kiandewame Samba
Reinaldo Oliveira
Renan Oliveira

EQUIPE DE
CARACTERIZAÇÃO
Visagista
Elizinha Silva
Maquiagem
Marcela Fiorenzo
Lohaine Paviotti
Larissa Cristina
Matheus Novaes
Matheus Praxedes
Leo Hiodo
Rodrigo Fróis
Simone Lemos
Carol Viveiros
Kenia Elias
Cabelo
Leninha Hair
Júnia Amaral
Juliana Rodrigues
Elen Abraão
Valéria Cristina

EQUIPE DE CAMAREIRAS
Coordenação – Damasco
Comunicação
Ivete Oliveira - Xangalo
Camarins
Aline Rodrigues
Bela Malva
Denise Gonçalves
Inês Rodrigues
Jean Teixeira
Kathleen Poncio
Letícia Rocha
Marcela Moreirah
Maria Vieira
Mary Morais
Marlene Rodrigues
Meggy Oliveira
Sônia Silva
Tâmara Oliveira
Tiago Diniz

SONORIZAÇÃO
Murillo Corrêa e Cia

LEGENDA E
REFERÊNCIA
DF Audiovisual

iluminação
Equipe 1 e Dupla Iluminação

projeção
HZ Soluções em Eventos

COMUNICAÇÃO
Coordenação Geral Executiva
Yany Mabel

Assessoria de Imprensa
BH e Design
Doizum Comunicações
Assessoria de Imprensa SP
Conteúdo Comunicação
Fotografia
Netun Lima - Agência de
Imagens
Paulo Lacerda
SPOT
Stalo Criativo

CENTRO TÉCNICO
DE PRODUÇÃO
E FORMAÇÃO
RAUL BELÉM
MACHADO - CTPF
Coordenação
Larryssa Martins
Técnicas em Acervo
Ivete Oliveira
Marcela Moreirah
*Alguns figurinos e adereços de
cena utilizados neste espetáculo
pertencem ao acervo da
Fundação Clóvis Salgado.

GRANDE TEATRO
CEMIG PALÁCIO
DAS ARTES
DEPARTAMENTO
DE EVENTOS
Coordenação
Rosilene Bernardes Pereira

Apoio Técnico Administrativo
Flávia Cristina Franco
Recepcionistas
Andrea Filgueiras de Oliveira
Lívia Gomes Coelho
Márcia Maria de Souza Cardoso
Natália Gabriela Bezerra Souza
Porteiro
André Luiz Fantini Comini
EQUIPE TÉCNICA/palco
Gerente de Palcos
Ronaldo Rodrigues (Coelho)
Recepcionista / Secretária
Rose Resende Vieira Nogueira
Técnico em Eletrônica
Rui Ferreira Bicalho
Técnicos de Palco
Argemiro Agostinho Pereira
Charles Gonçalves Da Silva
Elias do Carmo*
Elton Pereira*
Fábio Harley de Paula
Felix de Senna e Souza Neto
Guilherme Rodrigues de Sousa
José Gildásio Evangelista
Rodrigues
Marcos Tulio Dias da Rocha
Paulo Botelho*
Pedro Plínio Sabará
Camareiras
Alzira Aquidano Batista de
Morais
Nilde Aparecida de Oliveira
*Contratados/mês

ORQUESTRA
SINFÔNICA DE
MINAS GERAIS
Regente Titular
Silvio Viegas
Regente Assistente
André Brant
Spalla
Alexandre Kanji
Primeiros Violinos
Luciene Villani
Eliézer Gomes**
Vitor Dutra***
Marcelo Morais
Filipe Matheus***
Simone Poliana***
Christiana Lage Pereira
Rafael Ribeiro***
William Barros
Segundos Violinos
Karine Oliveira*
Samuel Gomide**
Olivia Maia
Sérgio Vargas
André Lodi***
Gerard Robert
Leise Renhe***
Leandro Lino***
Ravel Lanza***
Hozana Barros***
Violas
Cleusa Nébias*
Wender Marques
José Aristóteles Medeiros**
Hassuero Coutinho
Ângelo Vasconcelos
Alysson Rodrigues
Alex Alves Evangelista
Gláucia Barros

Violoncelos
João Cândido*
Antônio Afonso Gonçalves**
Firmino Cavazza
Sheila Sampaio Ribeiro
Sérgio Rabello
Carlos Márcio
Paula Thais Mendes
Demósthenes Júnior
Contrabaixos
Fernando César dos Santos*
Ricardo Rodrigues**
Leonardo Lopes
Evaristo Bergamini
Carlos Roberto Anastácio
Rosdman Ferreira
Flautas
Sandra Alves*
Nara Franca**
Alef Caetano***
Oboés
Gustavo Nápoli*
Vito Duarte**
Talita Capra
Rosana Guedes***
Clarinetas
Walter Júnio da Silva Vieira*
Cláudio Martins Simões**
Luís Umbelino***
Fagotes
Raquel Carneiro****
Isadora Sodré***
Trompas
Sérgio Gomes*
Sérgio Ricardo Martins**
Ailton Ramez
Weverton Santos***
Trompetes
Renison Oliveira*
Claudiomarcus Serafim
Renzo Aubierre***

Trombones
Hélio Azevedo*
Igor de Lima Pereira***
Leonardo Brasilino***
Tuba
Aldo César da Silva***
Tímpano
Eduardo Campos*
Percussão
José Henrique Soares
Rafael Melo
Rosinei Barbosa****
Harpa
Cecilia Pacheco
Piano
Cenira Schreiber*
Gerente
Flávio Tadeu
Secretária
Margareth Oliveira
Arquivo Musical
Rogério Vieira
Carolina Andrade
Montadores de Orquestra
Alexandre Santos
Carlos Natanael
*Chefe de Naipe
**Assistente de Chefe de Naipe
***Músico APPA
****Músico contratado

CORAL LÍRICO
DE MINAS GERAIS
Regente Associada
Lara Tanaka

Regente Assistente
Augusto Pimenta
Regente Convidado
Hernan Sanchez
Preparação Vocal
Marta Nichthauser
Kissya Andrade
Sopranos
Aline De Castro
Ana Carolina de Paula
Andreia de Paula
Anelise Claussen*
Annelise Cavalcanti
Ariádna Fernandes
Clara Guzella
Clarisse Carolina
Daiana Melo
Gislene Ramos
Indaiara Patrocínio
Izabel Carmonia
Letícia Bertelli
Lilian Assumpção
Marta Nichthauser
Melina Peixoto
Penha Vasconcelos
Contraltos
Bárbara Brasil
Consuelo Varella
Enancy Gomes
Iaiá Drumond
Jéssica Massa
Júnia Jáber
Kissya Andrade*
Luciana Alvarenga
Mariana Redd
Maria Helena Nunes
Sílvia Neves
Tereza Cançado
Tenores
André Felipe
Carlos Átila
Eduardo Cunha Melo
Evandro Silva
Hélcio Pereira

Lúcio Martins
Marcelo Salomão
Márcio Bocca
Paulo Campos
Petrônio Duarte*
Rogério Francisco
Sandro Assumpção
Wagner Soares
Welington Nascimento
Wellington Vilaça
Baixos
Alexander Schimith
André Fernando
Cristiano Rocha
Elias Magalhães
Guilly Castro
Israel Balabram
Iuri Michailowsky
Judson Freitas
Leandro Braga
Rafael Capossi*
Robson Lopes
Thiago Roussin
Urbano Peres de Lima
Pianista
Fred Natalino
Gerente
Celme Valeiras
Arquivista
Robert Avelino
*Chefe de Naipe

CIA. DE DANÇA
PALÁCIO DAS ARTES
Direção Artística
Cristiano Reis
Assistente de direção
Sônia Pedroso
Assistentes de coreografias
Rodrigo Giése e Sônia Pedroso
Gerência e Produção
Marieta Santos
Bailarinos técnicos de produção
Lair Assis e Marcos Elias
Bailarino preparador técnico artístico
Eder Bráz

Bailarinos Criadores
Amanda Soares
Anahí Poty
Ariane De Freitas
Bárbara Maia
Beatriz Kuguimiya
Cláudia Lobo
Cristhyan Pimentel
Christiano Castro
Eliatrice Gischewski
Fernando Cordeiro
Ivan Sodré
Isadora Brandão
Ludmila Ferrara
Maíra Campos
Mariângela Caramati
Maxmiler Junio
Pablo Garcia
Paulo Weslley
Renato Augustto

ASSOCIAÇÃO PRÓ-CULTURA
E PROMOÇÃO DAS ARTES - APPA
Presidente
Felipe Vieira Xavier

Coordenação Executiva
Erika Ziller

Vice-Presidente
André Lacerda

Gerente de Projetos
Priscila Fiorini

Diretor Financeiro
Guilherme Domingos

Produção Cultural
Kênia Perdigão
Lola Peroni

Superintendente de
Auditoria
Agostinho Resende Neves
Assessoria Financeira
Pâmela Perdigão

Coordenador de
Comunicação
Gustavo Mendicino
Analista Financeira
Andréia Santos

Agradecimentos
Aos parceiros da Fundação Clóvis Salgado e a
todos os funcionários da FCS e da APPA, que
colaboraram com a produção da ópera Aleijadinho.
Adriana do Carmo
Alex Sandro Calheiros de Moura
André Veloso
Alexa Carvalho
Aline Pereira
Ana Gabriela Dias Cardoso
André Isnard Leonardi
Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Antônio Lima
Associação dos Bailarinos da Cia. de
Dança Palácio das Artes
Associação dos Músicos da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais (AMOS)
Associação dos Músicos do Coral
Lírico de Minas Gerais
Bárbara Mazoni
Bruna Alves Estanislau
Camila Miranda Azevedo
Camila Sardinha Cecconello
Carolina Gomide
César Teixeira
Christie Cunha
Cláudio Bianchinni
Conselho Estadual de Política
Cultural (Consec)
Cristiane Vieira
Danilo Schirmer
Dirlene Taveira Correa
Empresa Municipal de Turismo de
Belo Horizonte (Belotur)
Fabio Silvestre da Silva
Frederico José Amedee Peret
Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica de Belo Horizonte
Gabriela Rangel
Igor Arci
Gleiser Boroni
Guilherme Frade
Herik Pires Marques
Hertianne Cristina Vieira Simões
Hugo Guimarães Barreto Filho
Jean Ângelo de Oliveira
Jefferson da Fonseca Coutinho
João Luiz Sampaio
Jorge Kassis

Josiane Correia
Juliana Alves
Larissa Caroline Domingues
Luís Gustavo Pracchia
Luisa Rubião
Luiza Barreto
Lurdenilde M. Almeida
Marcelo Alexandre
Marcelo Moreira
Maria das Mercês Fróes
Maria Letícia Rodrigues Corrêa
Maria Margareth Monteiro
Maria Raquel Alves Ferreira
Marize Mattos
Nelson Kunze
Núria Perez Bertachini
Othon de Villefort Maia
Padre Edmar José da Silva
Padre Paulo Barbosa
Paula Harraca
Pedro Melo
Penélope Rocha Portugal Pereira
Rafael Araújo
Rafael Campos
Rafael Cólen de Avellar
Regina Braga
Reynaldo Passanezi Filho
Rejane Guimarães
Rodrigo Câmara
Rosalina Neves de Assis
Rosana Chaves
Rute Assis
Sérgio Leite de Andrade
Sérgio Rodrigo Reis
Sidney Molina
Sheilla Mara Pianco Pinto
Solanda Steckelberg
Wagner Tameirão
Zezeca Junqueira
Sesc Ouro Preto
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Guarda Municipal de Ouro Preto
Polícia Militar de Minas Gerais

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
Governador
Romeu Zema Neto
Vice-Governador
Paulo Eduardo Rocha Brant
Secretário de Estado de Cultura e Turismo
Leônidas Oliveira
Secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo
Milena Pedrosa
Subsecretário de Estado de Cultura
Igor Arci

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
PRESIDENTE
Eliane Parreiras
Chefe de Gabinete
Nilza Costa Silva
Secretária
Gislene Pinheiro da Silva
DIRETORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Cristina Schirmer
Assessora e Supervisora do
Contrato de Gestão FCS/APPA
Joana Braga Reis
Gerente de Projetos
Luíza Horta
Assessores de Projetos
Allan Calisto
Juliana Martins
Ubirajara Varela
DIRETORA CULTURAL
Luciana Salles
DIRETORA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Marina Emediato

DIRETORA DO CENTRO DE FORMAÇÃO
ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART
Marta Guerra
PROCURADORIA FCS
Procurador-chefe
Daniel Bueno Cateb
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Assessora-Chefe
Júnia Alvarenga
Assessoria de Imprensa
Thamiris Rezende
Daniel Helvécio
Maria Eliana Goulart
Paulo Lacerda
Design Gráfico
Clério Ramos
Ângela Peres
Luciana Campello
Mídias Digitais
Carol Marques
Romano Comunicação
Edição de Vídeos
Marco Túlio Ulhôa
CONSELHO CURADOR FCS
Presidente
Leônidas Oliveira
Secretária Executiva
Eliane Parreiras
Conselheiros
Ana Roberta da Cruz
André Luiz Veloso Ferreira
Clarisse S. Elias
Gabriel Pederneiras
Janaína Helena Cunha Melo
Leonardo Menacho Ferreira
Luciene Araújo
Luis Otávio Milagres de Assis
Renata Anício Bernardo
Rodrigo Pederneiras

A Igreja de São Francisco de Assis,
bem tombado pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), é considerada
uma das obras-primas do barroco
brasileiro, além de ser uma das
maiores realizações de Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho
(1730 - 1814).
Tanto o projeto, quanto a obra
escultórica e a talha são de
autoria desse grande mestre do
barroco, o que confere unidade e
harmonia ao conjunto. Merecem
destaque a portada da igreja, os
dois púlpitos e o lavabo esculpidos
em pedra-sabão pelo mestre do
barroco. Além disso, Manoel da
Costa Athaíde (1762- 1830) foi o
pintor responsável pela decoração
da igreja. Ele se esmerou na
pintura do teto que retrata a
assunção de Nossa Senhora.
No ano de 2009, a Igreja
foi declarada uma das sete
maravilhas da arte portuguesa no
mundo. Atualmente, na sacristia,
está exposto parte do acervo do
Museu Aleijadinho, fundado em
1968, pertencente à Paróquia
Nossa Senhora da Conceição.
No ano passado, foram realizadas
a higienização e a restauração
das janelas da igreja. Atualmente,
está em andamento a reforma do
telhado e a atualização do sistema
de segurança contra incêndio e
pânico. O projeto está pronto, mas
faltam os recursos financeiros
para concretizá-lo. Os interessados
em ajudar na conservação deste
patrimônio religioso, artístico,
histórico e cultural podem entrar
em contato:
Paróquia N. Sra. da Conceição:
(31) 3551-3282
www.paroquiaconceicaoop.com.br
Museu Aleijadinho: (31) 3551-4661
Pe. Edmar José da Silva - Reitor
do Santuário de Nossa Senhora da
Conceição / Ouro Preto Presidente
do Museu Aleijadinho

IGREJA DE SÃO
FRANCISCO
DE ASSIS DE
OURO PRETO
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CONHEÇA O LIBRETO DA
ÓPERA ALEIJADINHO NO SITE
palaciodasartes.com.br
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