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 Apresentação

 O Panorama da Música Brasileira Atual é um dos mais importantes festivais de mú-

sica brasileira contemporânea. A cada edição, o Panorama apresenta dezenas de estreias 

mundiais, interpretadas por grupos, coros e orquestras da Escola de Música da UFRJ, além 

de musicistas convidados. Ao longo de sua trajetória, foram apresentadas obras de alguns 

dos mais importantes compositores e compositoras da música brasileira dos séculos XX e 

XXI, ao lado de centenas de estreias de obras de jovens compositores(as).

 O Panorama, fundado em 1978 pelo compositor Ricardo Tacuchian, é hoje o fes-

tival de música brasileira com maior número de edições. Neste ano de 2022, chegamos 

à sua 30ª edição, a qual contará com oito concertos e uma palestra. Teremos ao todo a 

performance de obras de 68 compositoras e compositores, das quais 60 serão estreias. 

Nesta edição, o Panorama homenageia dois compositores: Liduino Pitombeira, profes-

sor de composição da EM-UFRJ que completa 60 anos este ano; e Murillo Santos, ex-pro-

fessor de composição da EM-UFRJ que, infelizmente, faleceu em 2019.
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Concerto I
19:00 

Salão Leopoldo Miguez

João Guilherme Ripper  
Psalmus (2002)
(transcrição Marcelo Jardim, 2019)
Marcelo Jardim, regente

George Cristian V. Pereira
Interstícios (em tributo a Charles Ives)
Rafael Oliveira (aluno de graduação em Regência de Banda), regente

Renato Segati de Moraes       
Novum I - “Et ego vivo propter Christum”
Tiago Farias (Orientando, PROMUS), regente

Liduino Pitombeira (compositor homenageado)
Cine Teatro 5 de junho op. 251 (2020)

Ronaldo Miranda
Suíte Tropical (1990)
I. Aurora
II. Romaria
III. Crepúsculo
IV. Cantoria
Marcelo Jardim, regente

Orquestra de Sopros da UFRJ
Marcelo Jardim, diretor musical
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Compositores

João Guilherme Ripper - Psalmus
Psalmus foi composta em 2002, dedicada ao maestro Henrique Morelenbaum. A trans-
crição para banda sinfônica foi feita em 2019 por Marcelo Jardim. De caráter religioso, 
é inspirada na manifestação artística original do louvor judaico-cristão presente nos Sal-
mos de David, que o compositor revestiu com uma linguagem musical contemporânea. 
Os dois primeiros versículos do Salmo 96: Cantate Domino canticum novum, cantate 
Domino omnis terra (Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra) 
servem de base para o desenvolvimento da obra. Em Psalmus, as palavras do salmista 
encontram correspondência na predominância do elemento rítmico, na densa instru-
mentação que privilegia a percussão e metais, e no caráter eminentemente minimalista 
que empresta à obra um aspecto quase dançante. Na seção central, há passagens que 
remetem ao jazz, algumas delas pontuadas por solo de sax soprano (ou clarinete). Elas 
contrapõem-se e atualizam a célula rítmica, percussiva e primordial, presente em toda 
a composição. Procura descrever, de forma concisa, a música incidental das metrópoles: 
catedrais de concreto a céu aberto por onde passam diariamente insensíveis procissões.

George Christian V. Pereira - Interstícios
Interstícios para banda sinfônica é uma peça que teve em mente o revolucionário de-
senvolvimento textural criado pelo compositor norteamericano Charles Ives na marcan-
te peça The Unanswered Question, como também as eventuais citações melódicas. Na 
formação instrumental, quem faz as “perguntas” da peça é o saxofone tenor que, ao 
final de tais perguntas, executa uma nota em microtom. Os instrumentos restantes “res-
pondem” a este sax solitário sem trazerem uma real resposta. Há citações dos metais e 
madeiras a hinos representativos para a identidade tanto esportiva (o Hino do Bahia), 
quanto religiosa (o Hino ao Senhor do Bonfim) para a constituição de uma identidade 
baiana. Entretanto, esta mesma identidade baiana é posta em questão no momento da 
escuta e no transcorrer da peça, como também a incapacidade de lidar com determina-
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dos desafios – a dissonância microtonal.

Renato Segati de Moraes - Novum I – Et ego vivo propter Christum
A obra “Novum I” estabelece um discurso musical que envolve as várias facetas e esta-
dos de espirito de uma mente interligada a fé em ser supremo, no caso esse ser seria 
Cristo. Uma vida dedicada a fé e aos desafios de renova-la diariamente sugere a entrega 
e a conexão com algo ou alguém que não se pode ver ou tocar. Musicalmente é apre-
sentado ao ouvinte uma trama sonora que percorre por diversos climas e sentimentos, 
os quais dialogam entre si sempre com base em temas, motivos e estruturas sonoras 
construídos durante toda a obra. Em tempos de manipulação politica da fé de forma a 
deturpa-la e fazer do seu uso um instrumento de perseguição, Novum I aproxima o Ser 
da sua alma, do seu espirito, acreditando que possamos ser melhores de dentro para 
fora, apesar dos desafios de se viver. 

Liduino Pitombeira - Cine Teatro 5 de junho op. 251
Cine Teatro 5 de junho é o nome de um antigo cinema localizado em Russas (CE), cidade 
natal do compositor. Foi nesse cinema, durante a década de 1970, que o compositor to-
mou contato pela primeira vez com a arte e a música cinematográficas. A obra foi cons-
truída com base nas classes de progressão tonal-triádicas (TTCP) propostas por Scott 
Murphy, a partir da associação semântica dessas sonoridades com estados emocionais e 
circunstâncias específicas observadas em filmes. 

Ronaldo Miranda - Suite Tropical
Composta em 1990 por encomenda da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, a obra 
teve estreia no mesmo ano. Possui 4 movimentos contrastantes, I Aurora, II Romaria, 
III Crepúsculo e IV Cantoria. Certamente uma das obras mais bem escritas na literatura 
brasileira para banda, possui um caráter quase descritivo, com o primeiro movimento, 
Aurora, retratando, através dos timbres dos teclados e flautas, o amanhecer, seguido 



pela Romaria, com construção constante das comadas orquestras conduzidas por um 
estilo de toada. O Crepúsculo traz a tranquilidade e sobriedade, com belíssimo solo de 
trompete e eufônio, e a finalização com a Cantoria, na qual a exuberância da sonoridade 
da banda se estabelece, com força e vigor.
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Concerto II
19:00 

Salão Leopoldo Miguez

Maria Di Cavalcanti
Toccata for prepared piano (2005)* 
Maria Di Cavalcanti, piano

João Wilson Sobral Santos
Tocata para Sérgio Ribeiro (2018)*
João Wilson Sobral Santos, violão

Guilherme Bertissolo               
Três Imagens indecifráveis (2007)*
Paulo Pedrassoli, violão

Ágatha de Lima
Cinco bagatelas para quarteto de cordas (2019)*
Quarteto da Camerata de Esquina

Carlos Almada                                   
Estudos machadianos (2020)*
I. O Alienista
II. A Mão e a Luva
III. A Cartomante
IV. Um Homem Célebre
V. Uns Braços
Midori Maeshiro, piano
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Rodrigo Batalha
Princetoniana (2016)*
I. 
II. 
Juliana Coelho, piano

Raminad (Danimar da Silva)
Fantasia Pentágono (2021)*

Jader Evangelista                 
SERES - H (2022)* 
I. O nascer
II. Infância
III. Sabores (Doce Azedo)
IV. Adolescência
V. Maturidade
VI. Quase belo, Alegrias e Tristezas
VII. Morte

Rita Domingues           
Tango para Kimiê (2022)*

Roberto Victorio            
Limbus IV (2022)*  

Duo Gubert Ribeiro, clarineta e violão

Vicente Alexim
Duo (2015)*
Vicente Alexim, Igor Carvalho, clarinetas
Daniel Silva, Pablo de Sá, violoncelos

* Estreia
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Compositores 

Maria Di Cavalcanti - Toccata for prepared piano
Toccata for Prepared Piano foi inspirada pelas obras para piano preparado de John Cage. 
A obra é estruturada em três seções: a primeira e a terceira possuem figurações rítmicas 
rápidas e movimentos contínuos inerentes à toccata; a seção intermediária é levemente 
contrastante, mais lenta e melódica e ritmicamente baseada no maracatu cearense.

João Wilson Sobral Nunes - Tocata para Sérgio Ribeiro
A obra explora um motivo circular de fechamento/abertura a partir do desenvolvimento 
de alguns intervalos dissonantes em torno do centro tonal de D menor. Trata-se, talvez, 
de uma metáfora musical para o potencial criativo da identidade especulativo-dialética. 
A obra não guarda relação direta com o homenageado no título. João Wilson e Sérgio Ri-
beiro se conheceram na graduação em música da UFRJ, formam um duo de violões com 
mais de 10 anos de atividade e nutrem uma amizade de muita cooperação e admiração, 
a qual é dedicada a presente obra.

Guilherme Bertissolo - Três imagens indecifráveis
Esta é a primeira das Três Imagens Indecifráveis para violão solo, a única composta até 
o momento. A temática da lonjura nos remete a múltiplos elementos da peça: forma, 
silêncios, memórias, ressonâncias… Sua forma é livremente inspirada na sonata. Mas é 
uma sonata longe no tempo, que é apenas uma memória de uma forma, não uma es-
trutura rígida. Os materiais musicais também experimentam diferentes espaços, ora se 
distanciam, ora se aproximam, entrecortados por silêncios. O violão e suas ressonâncias 
curtas, potencializadas pelas campanellas, desafiam nossa memória, nos remetem a di-
ferentes cenários longínquos. A lonjura do passado é vivida no presente pela memória e 
quando entendemos nosso presente, projetamos o futuro.
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Ágatha de Lima - Cinco bagatelas para quarteto de cordas 
Compus as Cinco Bagatelas para Quarteto de Cordas numa fase de novidades e experi-
ências durante o ano no qual estudei em Viena, mas as ideias que me nortearam nesta  
composição surgiram antes, nas aulas de contraponto do saudoso Dawid Korenchendler 
(1948- 2021). Depois de estudar todos os procedimentos e regras clássicas (e ganhar de 
brinde um arsenal de histórias e piadas!), chegara a hora de escrever uma fuga moder-
na. Eu escrevi e desde então soube que precisava usá-la em alguma peça, até que vi nas 
Bagatelas a oportunidade ideal. Então é do segundo movimento, a fuga, que provém o 
material harmônico e melódico que uso em toda a obra. A estreia foi em Viena no dia 20 
de janeiro de 2020, um ano após a minha chegada, sendo para mim um símbolo de todas 
as metamorfoses deste período.

Carlos Almada - Estudos Machadianos
Os Estudos Machadianos formam uma coleção de cinco breves peças para piano que 
evocam musicalmente o universo literário de Machado de Assis, relacionando-se a al-
guns de seus contos e romances. O processo composicional dessas peças reforça as rela-
ções intertextuais, pois foi efetivado a partir de um programa computacional "treinado" 
com parte considerável da obra completa de Assis. Após a fase de treinamento, a inser-
ção no programa de trechos das obras associadas às cinco peças do ciclo dá início ao 
processo de tradução de texto em música. Tal processo, formatado a partir do conceito 
de probabilidade bayesiana, e estabelecido pelos dados obtidos na fase treinamento, 
permite o mapeamento das letras e das extensões das palavras dos textos modelados 
em, respectivamente, alturas e configurações rítmicas, fornecendo o material bruto mu-
sical, posteriormente burilado e refinado em termos composicionais.

Rodrigo Batalha - Princetoniana
Princetoniana é uma peça para piano solo em dois movimentos, composta como um 
encontro de lembranças e perspectivas, explorando elementos de (neo)tonalismo em 
intercâmbio entre música brasileira e música de concerto contemporânea.
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Raminad (Daminar da Silva) - Fantasia Pentágono
A obra se inicia com o tema principal sendo tocado no Clarinete, com várias notas repeti-
das como a base do tema principal. Esta peça contém alguns trechos no estilo dodecafô-
nico e um pouco de serialismo, tendo variações que podem estar espalhadas até mesmo 
fora do próprio movimento, sendo aproveitadas mais tarde. Além disso, a obra contém 
alguns motivos rítmicos que vão se manifestando de formas diferentes no decorrer dos 
compassos e dos movimentos. A peça tem dois movimentos, um rápido e com atmosfe-
ra mais agitada e com mais notas e ritmos com quialterações, outro mais lento e com o 
espaço mais alongado utilizando menos movimentação de notas.

Jader Evangelista - SERES – H
Compondo essa obra me fez pensar sobre, o ser humano e suas fases da vida, seu nascer, 
crescer, viver a infância, adolescência, seus altos e baixo de forma frenética que a vida 
leva e finalmente o fim de tudo quando a luz da vida se apaga. Por fim as letras e pala-
vras seriam mecanismos com poderes de descrições formidáveis para a clareza de ideias 
para explicar a vida mas aqui está pequenos fragmentos musicais que poderiam trazer a 
memória e a imaginação traços de humanidade aos seres-H."

Rita Domingues - Tango para Kimiê
Tango para Kimiê, que será dançado pela personagem Kimiê na postopera de Rita Do-
mingues “Cartas para Yataro”, foi composto em homenagem ao ano do centenário de 
nascimento de Gilberto Mendes, a partir da sua música-teatro O Último Tango em Vila 
Parisi (1987). A escolha da formação instrumental violão/clarineta se deu a partir de um 
convite do Duo Gubert Ribeiro para se compor para eles. Além da frase que se repete ao 
final ser uma citação da obra de Mendes, outro procedimento usado nesta composição 
pós-minimalista, para homenageá-lo, foi a inserção de instruções de cena. Também a 
sonoridade advinda do uso de multifônicos na apresentação da frase evoca o som das 
buzinas dos navios e do que se imagina ter sido a paisagem sonora do porto de Santos 
da época da juventude de Gilberto Mendes.
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Roberto Victorio - Limbus IV
Série de seis obras onde a clarineta é o ponto focal da trama e dialoga com diversos 
instrumentos, em quatro delas, além de duas obras solo. Limbus é um termo alquímico 
que significa o estágio dimensional intermediário (D4) entre a D3 a D5.  O caminho de 
translado entre ambos. Musicalmente este estágio fronteiriço é exposto através do jogo 
notacional entre os gestos que inundam a obra e que se simbiotizam de diferentes for-
mas exatamente pelo jogo entre a proporção e a relatividade.

Vicente Alexim - Duo
Duo representa a colaboração entre dois indivíduos, seu apoio mútuo e sua aproximação 
com cada interação. Esta peça é dedicada à Nina, que me ensinou essas coisas.
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Concerto III
19:00 

Salão Leopoldo Miguez

Cláudio Bezz
Poema eletroacústico III - movimento XIII (2021)*
Audiovisual e eletroacústica
Cláudio Bezz, difusão

Sean do Carmo Barbosa 
Poema sonoro I - Asas de corvo (2021/2022)*
Acusmática
Sean do Carmo Barbosa, difusão

Danilo Rossetti
Microrreflexões (2021)*
Sérgio Ribeiro, violão
Pauxy Gentil-Nunes (eletrônica em suporte fixo), difusão

João Vicente Marinho
Feriado (2022)*
Acusmática
Orlando Scarpa Neto, difusão

Yahn Wagner
Maco Light (2019)*
Vicente Alexim, clarone
Orlando Scarpa Neto (eletrônica em suporte fixo), difusão
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Vitor Marques Crispim da Silva
Ventania (2022)*
Acusmática
Orlando Scarpa Neto, difusão

Henrique Vaz
Nã-kojã-Ãbãd (2022)*
Audiovisual e eletroacústica
Henrique Vaz, difusão

Música Eletroacústica
LAMUT, organização
Rodrigo Cicchelli, coordenador
Orlando Scarpa Neto, coordenador

* Estreia
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Compositores 

Cláudio Bezz - Poema Eletroacústico III – movimento XIII: velocidades, rotações e centros
O Poema Eletroacústico III – movimento XIII é uma obra audiovisual dividida em três 
partes, com tempo total de 08’28”, em formato estéreo (LR), construída a partir de uma 
abordagem composicional musical eletroacústica. É parte do resultado da observação e 
interpretação da obra literária Poema Sujo (1975), do escritor e poeta brasileiro Ferrei-
ra Gullar. A composição estabelece um entrelaçamento entre as estruturas percebidas 
no texto literário, a prática eletroacústica e a dimensão visual. Os principais materiais 
sonoros utilizados foram as vozes gravadas do próprio poeta e do músico e ator carioca 
Zé Vitor Antunes. O movimento XIII é parte da obra integral Poema Eletroacústico III – 
Poema Sujo, em catorze movimentos, inserida em pesquisa de doutoramento no campo 
da Música Eletroacústica.

Sean do Carmo Barbosa - Poema Sonoro - Asas do Corvo
“Asa de Corvo” é o primeiro “poema sonoro” a estrear do compositor, onde o mesmo se 
propõe a desenvolver uma narrativa somente pelos sons para o seu público.  A apresen-
tação da narrativa desse poema sonoro é diretamente baseada no poema homônimo 
de Augusto dos Anjos, do qual foi elaborado um aspecto de terror/horror inspirado em 
parte na poesia do autor Edgar Allan Poe. Com uma composição baseada em dividir o 
poema em “atos”/”cenas” a partir de suas estrofes, todos os sons apresentados foram 
pensados em remeter elementos presentes no poema de Augusto.

Danilo Rossetti - Microreflelxões
Obra dedicada a Sérgio Ribeiro. Promove um diálogo e interação entre microeventos 
presentes na parte eletrônica com a escrita instrumental do violão. As microrreflexões 
no tempo e espaço ocorrem em ambas as partes que se influenciam mutuamente, sen-
do a parte eletrônica, em alguns pontos, um espelho da escrita do violão, e em outros 
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justamente o contrário. A sonoridade resultante se dá com essa interação, mas também 
com a emergência de ressonâncias e descontinuidades pontuais. 

João Vicente Marinho - Feriado
A peça é uma captura do cenário sonoro de um feriado em uma praia no Rio de Janeiro, 
explorando a musicalidade dos sons típicos da ocasião.

Yahn Wagner - Maco Light
Inspirada em uma lenda homônima da Carolina do Norte (EUA), lugar onde o compositor 
escreveu a peça. Maco era uma estação de trem próxima à costa do estado. Entre 1887 
até os anos de 1970, várias pessoas reportaram ter visto luzes brancas oscilantes, simila-
res a antigas lanternas ferroviárias, próximo à estação. Alguns acreditavam que essa luz 
era a aparição de Joe Baldwin, condutor ferroviário que morreu em 1887 num acidente 
de trem. Baldwin tentou prevenir, usando sua lanterna, a colisão entre seu trem e um 
trem de carga. Assim, a peça explora a narrativa dessa lenda utilizando, como materiais, 
gravações de trens e transcrição de melodia de spiritual da região, publicada no ano do 
acidente, a qual dizia em seu texto: “Eu volto meus olhos para o céu / E peço ao Senhor 
asas para voar”.

Vitor Marques Crispim da Silva - Ventania
Ventania é uma peça eletroacústica experimental. Sua intenção é conduzir o ouvinte 
a uma experiência inebriante e instigante, acompanhando diversos eventos sonoros e 
seus movimentos. Tudo começa com o vento, ele será o personagem principal da obra. 
A sua volta, elementos que transitam entre o segundo e o primeiro plano sugerem sub-
jetividade ao apresentarem sons familiares aos nossos ouvidos. A narrativa desta peça se 
dá de forma extremamente singular, dependendo quase exclusivamente da forma com 
que o ouvinte percebe todos esses elementos.   
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Henrique Vaz - Nā-kojā-Ābād
Para trombone de manufatura própria, “iburi” (trompete dos Ticunas) algoritmicamente 
modelado e fractais generativos. Nā-kojā-Ābād é calque lingüístico persa apreendido 
como “terra de lugar nenhum e em todos os lugares”, uma ponte crítica entre o plano 
dos sentidos e do intelecto, um “terceiro espaço” tão ontológico quanto a faculdade 
imaginativa onde se ganha um modo-de-perceber. Sem coordenadas geográficas, ele 
não é situado, é antes o que situa, é situativo e tal modo é parte necessária de nave-
gar em uma paisagem em constante mudança: o que percebemos e como escolhemos 
responder em tempos movediços. A fronteira vazia em Nā-kojā-Ābād fornece um lugar 
de coexistência das realidades imaginais, seu “ubi” é “ubique” — quando as arestas se 
tocam, elas precisam reconciliar seu “comum”.
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Concerto IV
11:30

Salão Leopoldo Miguez

Roberto Macedo
Schoenberguianas 1 e 2* (2021/2022)
Ariane Petri, fagote

Hugo Carvalho
Arnediad Dim (2022)
Thiago Brito
Lines (2020)* 
Tamara Ujakova, piano

Azael Neto
Plácito (2016)*
Duo Da Matta-Fagerlande, fagote e piano 

J. Orlando Alves
Fantasia (2018)*
Eleonora Rodrigues, violoncelo

Juan Felipe Vásquez Rincón
Castaño (2022)*
Gabriel Ângelo da Costa, violão

Pedro Gabriel Lima 
Pitáuro (2021)
Pedro Bittencourt, saxofone alto
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Vinícius César de Oliveira
Do corpo ao pó (2021)* 
Gabriel Ângelo da Costa, violão
Vinícius César de Oliveira (live electronics), difusão
 
Jailton de Oliveira
Beryllisations n. 6 (2019)*
Lucas Marins, saxofone alto
 
Liduino Pitombeira 
Aulos (2019)*
Armando Lôbo
Bitti Box (2018)*
Conjunto de Sax da UFRJ
Pedro Bittencourt, direção

* Estreia
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compositores

Roberto Macedo - Schoenberguianas n. 1 e 2
A série de Schonberguianas para instrumentos solo são compostas em homenagem a 
Arnold Schönberg (1874-1951), com base em fragmentos de obras do dito autor, ou 
então em processos e métodos empregados por ele nas próprias composições. A pri-
meira Schoenberguiana foi estreada em 2021, pela fagotista Ariane Petri, por ocasião do 
Congresso Internacional de Música e Matemática, alusivo aos 70 anos de sua morte. A 
segunda peça, ainda inédita, foi composta em 2022.

Hugo Carvalho  - Arnediad Dim
Arnediad Dim representa musicalmente uma aproximação do gráfico da função de Can-
tor, o exemplo mais comum de uma função singular, classe de funções com proprieda-
des matemáticas bastante interessantes. Ela também tem uma participação importante 
no aprimoramento teórico do cálculo diferencial e integral no final do século XIX. Além 
disso, tal função apresenta propriedades de auto-similaridade, como um fractal. Sua 
construção é usualmente feita através de um processo iterativo, e é um truncamento 
de tal processo que essa peça visa ilustrar. O seu título significa “escadaria sem fim” em 
Sindarin, um idioma ficcional criado por J. R. R. Tolkien, pois caso alguém tentasse subir 
uma escada com o formato do gráfico da função de Cantor, ela teria infinitos degraus, 
sendo, portanto, interminável.

Thiago Brito - Lines
Lines é uma pequena peça para piano solo composta em meados de Maio de 2020, no 
auge da pandemia, retratando uma mistura de sentimentos confusos gerados durante o 
lockdown e as incertezas sobre a volta à normalidade. Criada de forma bastante intuitiva 
e prática diretamente ao piano, quase de maneira improvisada, só depois foi registrada 
em pauta, sofrendo pequenos ajustes para sua estruturação. A ideia geral se torna evi-
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dente através da percepção das simples linhas melódicas que dialogam no decorrer da 
narrativa criada.

Azael Neto - PLÁCITO
PLÁCITO é, no nosso caso, uma “obrigação solene assumida”. A música foi um pedido do 
amigo e fagotista Carlos Bertão. A proposta era uma homenagem para uma pessoa com 
quem convivia e de quem queria destacar o lado calmo e equilibrado. Consiste em uma 
distorção do pedido. Mudamos para um peso, ou profundeza, caracterizante de certeza 
e firmeza expressos em grande parte pelo fagote. Este é comentado e desafiado a perder 
seu eixo. Fato realizado pelo piano que parece concordar e distorce a confirmação. A 
imagem pode ser de um diálogo entre pessoas: um afirma e dá certeza sobre um assun-
to. O outro (ou os outros) faz que concorda para poder discordar por meio de variações 
da proposta do locutor inicial. O diálogo segue com divergências sem perder o respeito 
entre as partes.

J. Orlando Alves - Fantasia
A Fantasia foi composta para violoncelo solo em 2018. A ideia que imposultionou a com-
posição da peça foi apresentar e desenvolver pequenos gestos, expressos em pequenos 
motivos melódicos ou técnicas específicas dos instrumentos de cordas, como, por exem-
plo, o col legno battuto. Os gestos estão, a princípio, associados a andamentos especí-
ficos, mas na parte final da peça essa proposição é alterada. Existem outros recursos 
técnicos instrumentais explorados na parte intermediária da peça, como a alternância 
entre harmônicos naturais e artificiais e os pizzicatos de mão esquerda. Na parte final, a 
ampliação dos pequenos gestos melódicos iniciais é intensificada.

Juan Felipe Vásquez Rincón - Castaño
Castaño é uma peça que aplica ritmos tradicionais do Brasil e da Colômbia dentro da mú-
sica contemporânea da América Latina para violão. A variedade de ritmos irregulares den-
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tro da peça, assim como as harmonias modulantes, fazem de Castaño uma proposta para 
a música atual, sem perder as características violonísticas próprias da América do Sul.

Vinicius César de Oliveira - Do corpo ao pó
A peça faz referência ao conceito de territorialidade que é apresentado no livro Do corpo
ao pó: crônicas da territorialidade Kaiowá e Guarani nas adjacências da morte, do antro-
pólogo Bruno Morais. Este texto traz reflexões acerca do genocídio sofrido pelos povos 
Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul no contexto dos conflitos fundiários. Segundo 
esses povos, a terra enquanto espaço é composta pelos corpos e pelas relações dos 
corpos com ela e dos corpos entre si, na vida e na morte. Trazendo essa imagem poética 
para o contexto da criação, buscou-se evocar metáforas que pudessem remeter a essas 
relações, seja na concepção da interatividade entre os processos de transformação dos 
gestos instrumentais, ou na estruturação e desenvolvimento dos materiais musicais no 
nível micro e macro.

Pedro Gabriel de Lima - Pitáuro
A obra utiliza dois saxofones e performance corporal. A  perspectiva parte de decolonia-
lizar, inclusive em meios  físicos este instrumento, de modo que, o montar e  desmontar 
ressignifica a sua utilização, criando assim um meta-instrumento. As técnicas utilizadas 
são meios que dialogam e que buscam o corpo como uma extensão do instrumento. O ar 
- respirar é um dos elementos que regem a performance musical em si, em que o tocar 
no instrumento está além do meio tradicional, explorando assim novas possibilidades 
sonoras. Nesse sentido, “Pitáuro” exige que o performer desmonte o saxofone alto, to-
cando-o com e sem boquilha, além de outros aspectos como o assobio e o ruído.

Jailton de Oliveira - Beryllisations n. 6
A obra pertence a uma série de dez peças para Saxofone Contralto. O título Beryllisations 
é derivado da palavra Berilo. Berilo é um tipo de mineral. É um cristal que aparece na 
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natureza com diversas cores, sendo os mais conhecidos, o de cor verde e o de cor azul. 
O Berilo verde é a Esmeralda e o azul é a Água-marinha. O compositor escolheu esse 
título como uma homenagem à sua terra natal (Medina - MG) onde a pedra preciosa 
Água-marinha é bastante encontrada. Por outro lado, há também uma intenção poética 
de procurar transcrever musicalmente, através de sonoridades, ritmos e timbres, as di-
versas cores e formas com as quais o Berilo é encontrado na natureza.

Liduino Pitombeira - Aulos
Dedicada ao Conjunto de Sax da UFRJ e ao professor Pedro Bittencourt, foi composta 
como demonstração de técnicas de massa sonora para meus alunos de composição na 
UFRJ, durante o segundo semestre de 2019. Utiliza notação gráfica, microtonalismo e 
técnicas estendidas (Penderecki), contraponto aleatório (Lutoslawski), micropolifonia 
(Ligeti) e quatro técnicas associadas à música de Xenakis: procedimentos estocásticos, 
cadeias de Markov, álgebra booleana e teoria dos jogos. O título é um trocadilho com 
duplo significado: sala de aula e instrumento de sopro.

Armando Lôbo - Bitti Box
Bitti Box é uma obra para quarteto de saxofones (alto 1, alto 2, tenor e barítono) ins-
pirada no tradicional “Canto a Tenore” da Sardenha (Itália), um estilo lúdico de canto 
polifônico, que inclui imitação de animais e outros sons naturais. Bitti Box combina estas 
características a elementos da música pernambucana.
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palestra
16:00 

Ed. Ventura - 21º andar - Sala 2116 

Arte e Ciência: Intuição e Racionalidade
Com Andrián Pertout (Chile), compositor

Coordenação: Prof. Pedro Bittencourt
Grupo de Pesquisa Performance Hoje – PPGM / UFRJ

Andrián Pertout completou, em 2007, seu doutorado em Filosofia na Universidade de Melbour-
ne, Austrália, sob a orientação de Brenton Broadstock. São diversos os prêmios de composição 
obtidos por ele, dentro os quais o Jean Bogan Prize, ‘John Cage Centennial’ Wolf Museum of Mu-
sic and Art Composition Prize (EUA), Friends & Enemies of New Music Composition Prize (EUA), 
Dorian Le Gallienne Composition Prize, Betty Amsden Award, Louisville Orchestra Prize (EUA), 
APRA Award for Orchestral Composition, y Oare String Orchestra Judges’ and Audience Prize 
(Reino Unido). Atualmente é vice-presidente da Liga de Compositores de Melbourne (2021-), 
sendo membro do Comitê Executivo e delegado da Austrália na Liga de Compositores Asiáticos 
(2007-). Faz parte do Conselho Editorial do Eurasian Music Science Journal - Conservatório Es-
tatal do Uzbekistão. Foi membro honorário da Universidad de Melbourne (2008-2015) e presi-
dente da Liga de Compositores de Melbourne (2009-2013, 2017-2021). Também é coordenador 
internacional do Festival PUENTE Interoceánico (Valparaíso, Chile), que apresenta anualmente a 
Fundação Orquestra Marga Marga con a participação do regente chileno Luis José Recart e a Or-
questra Marga Marga. Além de ser um compositor independente, trabalha como conferencista, 
professor, supervisor y examinador de composição em várias instituções a nivel de graduação, 
mestrado e doutorado. En 2019, foi professor visitante na Universidade das Artes da Prefeitura 
de Aichi (Japão).
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Concerto V
19:00

Salão Dourado (Fórum de Ciência e Cultura)

Rodolfo Valente
sete graus de separação (2020/2021)*
Gustavo Fróes Berlin
Toccata para clarineta em Si bemol (2022)* 
Vicente Alexim, clarineta

Rodrigo Marconi
As lágrimas do mundo são em quantidade constante (2022)*    
Pauxy Gentil-Nunes, flauta baixo
 
Raphael Braga
Fábrica de Relógios (2020)*
Danilo Lamas     
Variações Seresteiras (2015)*
Eduardo Hiroshi                    
Diálogos em marés - fluctus in animalia (2020)*
Quinteto Experimental da UFRJ
Aloysio Fagerlande, direção

Diogo Rebel
Morning, Night, Auroral (2022)*
Alessandra Quintes, mezzo-soprano
Quinteto Experimental da UFRJ 
Aloysio Fagerlande, direção

* Estreia
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Rodolfo Valente - sete graus de separação
Era agosto de 2020 e estávamos no lockdown imposto pela pandemia de COVID-19. 
Naquele momento, os clarinetistas Daniel Oliveira, Diogo Maia e José Batista Jr. deram 
início ao PandeMúsica, uma chamada para peças de um minuto para clarinete, a serem 
gravadas em vídeos curtos, postados no perfil de Instagram do projeto (@pandemusica). 
Comecei a escrever a primeira peça, que deu origem a um conjunto de sete miniaturas, 
cada uma explorando diferentes técnicas e sonoridades específicas do instrumento. O tí-
tulo faz referência a um conceito que conquistou certa popularidade na década de 1990: 
o de que todas as pessoas no globo estão conectadas por um número máximo de seis 
graus de separação. Na época, imaginei que o isolamento social da pandemia nos forçou 
a adição de um sétimo grau à equação.

Gustavo Berlin - Toccata para clarineta em Si bemol
Esta peça foi concebida como um estudo idiomático para a clarineta, que fizesse uso da 
sua versatilidade técnica e expressiva. Articulações, sonoridades e registros caracterís-
ticos do instrumento são explorados a serviço de uma poética de contrastes; da ambi-
guidade à ênfase métrica, do lirismo inicial às passagens rápidas em scherzando. Como 
elemento central, desdobra-se um discurso melódico que conduz progressivamente a 
novas regiões, rumo ao ponto culminante e de volta ao repouso. A presença ocasional 
de multifônicos, por fim, pontua rupturas texturais momentâneas e orienta a progressão 
da forma, sinalizando desenvolvimentos subsequentes. Peça composta em 2022, no se-
mestre de conclusão do curso de bacharelado em composição da UNIRIO.

Rodrigo Marconi - As lágrimas do mundo são em quantidade constante
Escrita para flauta baixo durante a pandemia de Covid 21 e dedicada ao querido amigo 
Pauxy Gentil-Nunes, a obra tem como ponto de partida reflexões sobre  o texto da peça 
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teatral  “Esperando Godot” do dramaturgo irlandês Samuel Beckett. A espera de alguém 
que nunca chega,  a possibilidade do encontro que não se concretiza, a falta de perspec-
tiva e do sentimento de que tudo está se acabando, a sensação do imenso vazio, projeta, 
na possibilidade do encontro com  Godot,  um recomeço, uma esperança.  Será possível 
recomeçar? 

Raphael Braga - Fábrica de Relógios
Sobre o Antigo. Fábrica de Relógios, é uma obra para quinteto de sopros. A peça é a ex-
pansão de um trecho desenvolvido durante o curso de Elementos da Composição IV, na 
classe do professor Liduino Pitombeira, em 2017, onde foram estudados e trabalhados 
elementos acerca da textura musical. A obra traça uma narrativa sobre a dualidade en-
tre a obsolescência e a exaltação dos bens, conforme o avanço das eras. São utilizadas 
diversas técnicas de transformação motívica em cima de fragmentos de estrutura modal 
e pós-tonal. A obra discorre através do trânsito orgânico entre esses elementos com tom 
circense.

Danilo Lamas - Variações seresteiras
Variações seresteiras é uma peça para quinteto de sopros composta em 2015. A peça 
apresenta cinco variações com texturas e humores diversos. O tema é uma reminiscên-
cia das serestas que tocavam na vitrola do avô do compositor na pequena cidade de 
Iúna, região do Caparaó capixaba, que marcaram sua infância e constituem parte de sua 
memória afetiva musical.

Eduardo Hiroshi - Diálogos em marés - fluctus in animalia
A peça possui como ideia central as irregularidades de gradações entre os diálogos das 
paisagens naturais. Como um sonho ao qual imergimos e que as cenas podem simples-
mente se entrecortarem, fluírem de um campo perceptivo para outro, de não obedece-
rem às regras naturais da nossa realidade, a peça busca através das polifonias entre as 
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vozes sobrepor várias melodias, que se desdobram uma das outras, a busca dessa flutu-
ação onírica da percepção nos sonhos, delineando vários estados - ainda que sobrepos-
tos. Dentre estas movimentações, as marítimas são o ponto de partida e, como qualquer 
espaço aquático:  “It's always flowin, Always in movement... And, also, It' always there 
standing still.. Temporality it's dissolved”.

Diogo Rebel - Morning, Night, Auroral
Com pouco mais de três minutos de duração, a obra composta entre os meses de outu-
bro e dezembro de 2021, tem influência direta das Seis Bagatelas para Quinteto de So-
pros de György Ligeti, possuindo, inclusive, a mesma formação instrumental da referida 
obra, acrescida, entretanto, de uma voz feminina de mezzo-soprano. A escolha do texto, 
escrito em 1883 pela poetisa norte-americana Emily Dickinson (1830-1886), se deveu, 
principalmente, ao fato de serem três os momentos retratados por Dickinson em seu 
poema (manhã, noite e madrugada), correspondendo, assim, às três bagatelas, inter-
poladas por momentos de circa 2” de silêncio, compostas em Morning, Night, Auroral.

Morning is due to all —
To some — the Night —

To an imperial few —
The Auroral light.
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Concerto VI
19:00

Salão Leopoldo Miguez

Carlos José de Lyra
Ave Maria (2021)*
Coral Sacra Vox
Valéria Mattos, regência

Miriam Carpinetti
Prelúdio e Toccata sobre “Cristo, que é minha vida” (2017)*
Benedito Rosa, órgão

José Wellington Borges Araújo Jr.
Prelúdio n. 1 (2022)*
Jaelson Farias, violão

Igor Chagas
Do Caos à Setealém (2019)*
Gabriel Lucena,  violão

Bernardo Ramos Pinto
Estudo 3 (2022)*
Fábio Adour, violão

Ivan Paparguerius
Tocata sensível (2020)*
Ivan Paparguerius, violão
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Rafael Simonaci
Orítia descalça - sozinha depois do fim (2019/2020)*
(Texto de Felipe Ayres)
Anne Meyer, soprano
Rafael Simonaci, piano

Ricardo Ferrari              
Para o baixista solitário (2014)*
Alexandre Brasil, contrabaixo

Matheus Souza 
Zazen (2021)*
Vanja Ferreira, harpa

Alexandre Schubert
Danças ancestrais (2019)*
Geisa Felipe, flauta em sol
Vanja Ferreira, harpa

Marcos Lucas
Toccata de verão (2020)*
Geisa Felipe, flauta 
Vanja Ferreira, harpa

* Estreia
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compositores

 
Carlos José de Lyra - Ave Maria
A composição alterna momentos homofônicos e polifônicos; foram utilizados os modos 
acústico e lídio.

Miriam Carpinetti - Tocata e Fuga sobre "Cristo que é minha vida”
Este prelúdio coral, com melodia inspirada no texto “Porque para mim viver é Cristo, e 
morrer é lucro” (Fp 1:21), foi desenvolvido em três camadas que simbolizam: a) a vida 
eterna em Cristo (cânone de alturas retrogradadas na pedaleira); b) a persistência dos 
santos baseada na graça concedida aos escolhidos, doutrina calvinista originada em Sto. 
Agostinho (ostinato rítmico na mão esquerda); c) a diversidade de acontecimentos que 
ocorrem na vida terrena (diferentes divisões rítmico-melódicas executadas pela mão di-
reita). A tocata com métrica quinaria apresenta a melodia na pedaleira, acompanhada 
por células festivas no manual. O prelúdio Christus der ist mein Leben foi inspirado e 
composto para o The Orgelbüchlein Project (Londres) e seu complemento, a tocata, para 
esta apresentação.

José Wellington Borges de Araújo Jr. – Prelúdio n. 1
Obra violonística escrita em homenagem ao grande violonista Espanhol Andrés Segóvia 
e aos compositores do chamado repertório segoviano, tais como Manuel Ponce, Frede-
rico Moreno 

Igor Chagas - Do Caos ao Setealém 
Esta obra foi criada através de um sistema composicional retroalimentado baseado no 
Atrator de Lorenz. O Atrator de Lorenz é um sistema caótico conhecido por apresentar 
resultados muito distintos a partir de variações iniciais muito pequenas, fenômeno co-
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nhecido como efeito borboleta. As notas e acordes desta peça foram extraídos do Atra-
tor com a ajuda de um programa computacional. Na fase inicial de utilização deste pro-
grama foi gerada uma partitura de oito páginas sem implementação de comandos para 
esta ação. Mesmo com a tentativa de replicar as condições que criaram essa partitura, 
o programa nunca mais a gerou. Tal qual uma viagem a Setealém nos escolhe, aquela 
melodia jamais seria ouvida novamente. A música que ouviremos é uma tentativa de 
restabelecer o contato com o outro plano.

Bernardo Ramos Pinto - Estudo 3
A peça é resultado de uma investigação acerca da rítmica aditiva e das possibilidades de 
modulação métrica abertas por tal concepção. A "coreografia dos dedos", aliada ao uso 
de texturas idiomáticas do violão (linhas sobre bordão, arpejos e suas respectivas varian-
tes) são especialmente trabalhados para que o instrumentista, se sentindo "em casa", 
possa fluir tecnicamente, concentrando seu trabalho na criação de uma visão sobre os 
problemas rítmicos e expressivos propostos na obra. Um tema semelhante às monofo-
nias da viola nordestina, construído sobre modalismo estranho ao gênero, vai sofrendo 
sutis mutações na clave (linha rítmica guia) sobre a qual é construído. Em uma segunda 
seção, a textura se adensa. O desejo de superpor camadas de um modo impossível para 
o violão, é explorado.

Ivan Paparguerius - Tocata sensível
Tocata sensível é uma obra para violão solo que foi composta procurando sempre que 
possível utilizar movimentos que apresentassem resultados musicais interessantes sem 
que necessariamente fosse exigido grande esforço por parte do intérprete para a sua 
realização. O uso de movimentos rápidos de mão direita (a mão que dedilha as cordas) 
proporcionou a construção de texturas simples sob o ponto de vista da execução, mas 
que resultam em sonoridades ricas e movimentadas. O aspecto técnico da mecânica 
instrumental no violão também foi colocado em jogo na construção harmônica da peça. 
Foram muito empregados formatos de acordes pouco usuais que, utilizando o recurso 
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de cordas soltas do instrumento, facilitaram a construção de agregados de tonalidades 
sobrepostas.

Raphael Simonaci - Orítia descalça - sozinha depois do fim
Composta para soprano e piano sobre texto de Felipe Ayres, “Sozinha depois do fim” 
encontra Orítia, lendária princesa trácia, à mercê de Bóreas, o tempestuoso deus dos 
ventos do Norte. Se as palavras de Orítia projetam resignação ou, até mesmo, temor 
diante da força de Bóreas, seu canto revela a força insolente da mulher que sabe fazer 
seu “não” ser ouvido – até mesmo por um deus.

Ricardo AJ Ferrari – Para o baixista solitário
Um ensaio para uma sonata-allegro que acaba por ficar com um tema somente. Este, é 
composto de nove notas agrupadas por um particular e pessoal entendimento da pro-
posta de análise do livro “A Estrutura da Música Atonal” de Allen Forte. Sobre a mesma 
ótica, há também um pequeno desenvolvimento. Para contrabaixo solo, a peça abrange 
grande extensão do instrumento e também acaba por explorar algumas técnicas exten-
sivas. Escrita em 2014 e revisada recentemente para o Panorama."

Matheus Souza - Zazen
Zazen é uma obra para harpa solo, composta em 2021, no Rio de Janeiro. Nela o com-
positor apresenta uma proposta de aludir a harpa ao guzheng - tradicional instrumento 
chinês de cordas dedilhadas -, também explora uma harmonia pautada em acordes de 
segunda, além sonoridades e gestos musicais que remetem à cultura musical e filosófi-
ca/religiosa de países e regiões como a China, o Japão e o Tibete.

Alexandre Schubert - Danças Ancestrais
Danças Ancestrais, para flauta contralto e harpa foi escrita a pedido da flautista Geisa 
Felipe e da harpista Vanja Ferreira.  O título se refere a uma viagem imaginária a épocas 
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distantes, dos templos às margens do rio Nilo, com suas sacerdotisas saudando o nas-
cimento do Sol, para dissipar as trevas e estabelecer a harmonia da Luz, Vida e Amor. 
Divide-se em duas partes, a primeira é formada por uma ampla melodia, onde a região 
grave da flauta em sol é explorada, alternado com sonoridades sutis da harpa. A segunda 
parte tem característica rítmica, com mudanças nas fórmulas de compassos, trazendo 
vivacidade, descontração e virtuosismo instrumental.

Marcos Lucas - Toccata de Verão
A obra foi escrita para o duo formado por Vanja Ferreira e Geisa Felipe. A obra estrutu-
ra-se formalmente em três seções seguindo o padrão formal A-B-A'.  A primeira seção 
tem o caráter mais sombrio e desemboca em um tema mais vivo. A segunda seção, mais 
lenta, faz referências à minha ópera "O Pescador e Sua Alma" (2006). Há um retorno 
modificado da seção final A' e uma pequena Coda final.
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Concerto VII
11:30

Salão Leopoldo Miguez

Danilo Bogo
O amor que move o sol, como as estrelas (2015)*
I. Além da terra, além do céu
II. Memória
III. As sem razões do amor
(Texto de Carlos Drummond de Andrade)
Eduardo Frigatti
Todas as noites (2018)*                                                                                                                   
Duo Adour, soprano e violão

Maurício de Bonis
Miniatura a martelo e cinzel (2019)*
Tiago Calderano, vibrafone

Daniel Moreir
X(e) = i - (L.e.a) (2022)*
Tiago Calderano, percussão múltipla

Caio Czimar
Antimatter (2022)*
Lourenço Dias de Vasconcellos, marimba
Tiago Calderano, vibrafone
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Philippe Meyohas
Kidush: variações sobre melodia judaica (2020)*
Fausto Maniçoba, vibrafone
Márcio Gomes, marimba
Thalyson Rodrigues, piano

Rodrigo Camargo
Tocatinha (2020)*
Flávia Chagas, violoncelo
Thalyson Rodrigues, piano

Jorge Antunes
Le Voyage (2018)*
(Textos de Charles Baudelaire e Voltaire)
Andrea Adour, soprano

André Codeço
Blindness (2018/2019)*
Felipe de Almeida Ribeiro
Solilóquio (2009)*
Thiago Tavares, clarineta

Filipe de Matos Rocha
Jongada Fantástica (2014)*
Grupo de Percussão da UFRJ
Pedro Sá, coordenação
 

* Estreia
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compositores

Danilo Bogo - O amor que move o sol, como as estrelas
A obra, escrita em 2015, surge a partir de conversas com o violonista Marcus Llerena 
para a composição de uma série de canções. Todos os poemas utilizados são de Carlos 
Drummond de Andrade e tratam de um mesmo assunto: o amor. A frase que dá título ao 
ciclo é do fim da Divina Comédia de Dante Alighiere e faz referência à "vibração primeira 
que governa o universo", isto é, o amor.  Serão apresentadas três canções (de um total 
de quatro) que exploram diferentes humores inspirados nas letras do poeta. A canção de 
amor, talvez o gênero mais explorado na composição musical, assume neste ciclo uma 
faceta menos romantizada, mais franca e realista inspirada numa visão drummondiana 
sobre o tema.

Eduardo Frigatti - Todas as noites
Metáfora. Todas as noites Tânatos nos acaricia. Seus lábios desejam os nossos. Incons-
cientes, seguimos, noite após noite, despertando para nossa finitude; mergulhados em 
sonhos até o voo para eternidade. Poiesis. Os ataques do violão cortam o silêncio para 
depois acolher a voz com calorosos acordes. A voz se equilibra entre o medo da morte e 
a esperança no dia seguinte - terreno ou eterno. A canção se desenvolve a partir desse 
contraste contínuo, até alcançar o inevitável silêncio. Contexto. “Todas as noites”, a série 
de “Elegias” (para diferentes formações em duos), “In memoriam, para orquestra de cor-
das”, “O Corvo, ópera de câmara" e a “Sinfonia I - Lamento de Kochanowski” são músicas 
que compus a partir dos afetos que reverberam o luto e a finitude humana. 

Maurício de Bonis - Miniatura a martelo e cinzel
Reza a anedota pitagórica que certo conjunto de martelos teve atestada a relação entre 
a diferença entre suas massas e os intervalos que separavam a ressonância de cada gol-
pe sobre a bigorna. Na repetição do lendário experimento do século VI a.C., vemos que 
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cada ataque, em si, não possui uma constituição interna tão clara quanto aquela a que 
costumamos recorrer em nossos instrumentos. Ao mesmo tempo, na reiteração de sons 
inarmônicos para uma avaliação mais detida, é forte a tendência ao seu enquadramento 
nos graus de nossa memória temperada. E é essa mesma distorção que permite desdo-
bramentos discursivos em nossos idiofones percutidos: nos contrastes entre as resultan-
tes da fractalidade das ressonâncias iniciais. Miniatura a Martelo e Cinzel é dedicada a 
Andressa Daniella Santos.

Daniel Moreira - X(e) = i - (L.e.a)
A obra é uma homenagem ao compositor grego Iannis Xenakis, que em 2022 completa-
ria 100 anos. Inspirada na obra Rebonds de Xenakis, que também foi feita para percus-
são múltipla, a obra foi construída a partir de operações booleanas aplicadas ao ritmo 
do código morse do nome Giannis Klearchou Xenakis, nome original do compositor. A 
obra deixa em aberto a palheta de cores de timbres a ser usada pelo intérprete. A par-
titura mostra uma melódica percussiva de 7 sons diferentes, mesmo número de letras 
do nome “Xenakis”, dispostos de forma relativa do grave para o agudo conforme mostra 
a figura abaixo. Cabe ao intérprete definir os instrumentos que serão associados a cada 
linha da partitura.

Caio Csizmar - Antimatter
Na Antimatter apresento a técnica que chamo de “polipeça”, onde na mesma composi-
ção duas sub-peças diferentes e independentes são tocadas simultaneamente. No caso 
desta peça, a marimba toca uma sub-peça e o vibrafone toca outra. A soma das frases 
rítmica-melódicas não lineares de ambas as partes cria uma ilusão onde estas configu-
rações podem ser ouvidas e sentidas individualmente (ao invés de buscar um resultado 
gestual/textural), mas ao mesmo tempo, a soma delas impede que qualquer tipo de 
pulso ou métrica possam ser contados. 
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Philippe Meyohas - Kidush: variações sobre uma melodia judaica
Essa breve peça foi elaborada no mesmo período no qual compus o álbum "Em Claustro, 
Em Tormenta" (2021), compartilhando a mesma formação e próximos princípios estru-
turais. A partir do canto litúrgico judaico "Shalom Aleichem", para a abertura do shabat, 
trabalho suas frases e motivos em um amálgama de contraponto polimodal e serial, 
somado a texturas baseadas nas relações rítmico-frequenciais da série harmônica. "Ki-
dush" é uma menção ao texto para a consagração do vinho que ocorre no mesmo rito 
onde esse canto é entoado. Ademais, Palestina livre. 

Rodrigo Camargo - Tocatinha
A peça, dedicada ao violoncelista Hudson Lima, busca experimentar interações entre 
diferentes gêneros musicais. É possível perceber elementos do rock misturados com mú-
sica brasileira, jazz e música barroca, reunidos sob um caráter pulsante e enérgico do 
início ao fim.

Jorge Antunes - Le Voyage
Entendo que a constante busca da autoestima é fundamental. Pobre daquele que se 
torna viciado em infelicidade! Quem se ama sabe ser imperfeito e, assim, pode errar. Em 
Zadig ou La Destinée, conto filosófico publicado em 1747, Voltaire escreveu: "L'amour-
-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqûre". 
A obra Le Voyage, inspirada nesse modo voltairiano de definir o amor-próprio, foi escrita 
em 2018, especialmente para a soprano nipo-francesa Yumi Nara, a quem a obra é de-
dicada. Na composição musical a cantora dialoga com um balão, extensão de seu corpo. 
Ou seja, ela dialoga consigo mesma. Além da frase de Voltaire, um poema de Baudelaire 
é também usado na obra. Em uma de suas quadras o simbolista francês fala dos verda-
deiros viajantes, que partem com peito aberto, coragem e desprendimento: "Mais les 
vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent / Pour partir: coeurs légers, semblables aux 
ballons, / De leur fatalité jamais ils s'écartent, / Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: 
Allons!".



49

outubro 2022

André Codeço - Blindness
Blindness foi composta entre 2018 e 2019 e é baseada no relato da traição de Judas. Ao 
ver Jesus sentenciado à morte, Judas (um de seus discípulos) tenta devolver as trinta 
moedas de prata que havia recebido. Como ninguém quis receber essa quantia, após o 
suicídio de Judas a quantia foi usada para comprar um campo que servisse como cemi-
tério de pessoas desconhecidas. Este lugar ficou conhecido como “campo de sangue”, 
que em grego é transliterado para Aceldama. Assim, a obra tem sua gênese nas letras da 
palavra Aceldama e é seccionada a partir de um poema escrito pelo compositor:

“Walking among us, he can’t see us
Walking among us, he can’t see himself

Now he sees the innocent blood
when the silver tinkles the floor

Eyes are still not free while the body finds a tree
Aceldama is all he can see”

Felipe de Almeida Ribeiro - Solilóquio
Escrita em 2009, Solilóquio para clarinete solo é uma obra que parte do mundo conso-
nante da série harmônica e caminha gradualmente para uma exploração de diferentes 
tipos de distorções acústicas do instrumento. A peça parte de sonoridades de carac-
terísticas lisas e aveludadas, típicas do timbre grave do clarinete, e caminha para sons 
rugosos e distorcidos. Explora-se, literalmente, a ideia de elasticidade de um timbre, 
como pegar um som qualquer e poder torcer, esticar e comprimi-lo. A obra foi escrita em 
Buffalo NY (EUA) em colaboração com a clarinetista Jean Kopperud do NYNME.

Filipe de Matos Rocha - Jongada Fantástica
Jongada Fantástica (2014) faz parte do ciclo de peças intitulado Jongos, que conta com: 
a Suíte Jongo da Serrinha (2011), para orquestra sinfônica; Dual (2015), para clarinete, 
piano e dançarinos; e M’ûkulu (2016), para coro performático e percussão. Em Jongada 
Fantástica foi elaborado um criptograma musical, técnica também conhecida como So-
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ggetto Cavato, responsável aqui por converter as letras do alfabeto presentes no título 
em notas musicais. O conjunto de notas resultantes formam a escala base empregada 
na peça, a saber: dó, dó#, ré, ré#, fá, fá#, sol# e lá. As harmonias e timbres escolhidos 
constroem um clima de mistério e encantamento à medida que a levada rítmica base do 
jongo, típica da comunidade da Serrinha (Madureira), perpassa toda a obra.
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Concerto VIII
19:00

Salão Leopoldo Miguez

André Pinto
Jó (2020)** 

Nestor de Hollanda Cavalcanti
Três pequenos cânticos de louvor (1988/2021)*
I - O Nome do Senhor
II - Doxologia I
III - A Palavra da Fé

Gabriel Barbosa
Turbulência (2020)**

José Siqueira
Concertino para saxofone alto e orquestra (1972)*
I - Introdução
II - Cadência “ad libitum”
III - Canção triste
IV - Final
Pedro Bittencourt, saxofone alto

Vinícius Nascimento
Minerva n. 4 (2020)**
I - Prelúdio
II - Choro
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Murillo Santos (compositor homenageado)
Três Miniaturas (2006)
I - Andantino
II - Allegro giocoso
III – Allegro moderato

Orquestra Sinfônica da UFRJ
Pedro Bittencourt, saxofone 
Ernani Aguiar, regência

* Estreia
** Compositores e obras premiadas na edição 2020 do

Concurso Minerva de Composição Escola de Música da UFRJ (estreias)
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compositores

 
André Pinto - Jó
Jó é fruto da interpretação musical do texto 'Lágrimas de Sangue’ do ciclo ‘Hinos do Pro-
feta’ de Álvares de Azevedo. O qual, na versão de 2019 da ‘Lira dos Vinte Anos’, obra on-
tológica do poeta, traz na epígrafe o versículo bíblico “Estou cansado de viver'' (Jó 10:1).

Nestor de Hollanda Cavalcanti - Três pequenos cânticos de louvor
Os Três pequenos cânticos de louvor foram compostos em novembro de 2021. Trata-se 
de uma reelaboração para orquestra de cordas de canções originalmente escritas para 
coro a capela. A primeira (O Nome do Senhor) está baseada em um trecho da Epístola do 
Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15ª. A segunda (Doxologia I), 
composta sobre os dois primeiros versículos do Salmo 146. De acordo com o compositor 
“Doxologia tem sua origem no grego (“doxa”, glória e “logia”, palavra) e significa “glorifi-
cação” (no caso, a Deus). Na terceira (A Palavra da Fé) a origem está em outro trecho da 
Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 10, como também 
do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 10, 14 e 11.

Gabriel Barbosa - Turbulência
Turbulência é uma composição cujo planejamento inicial baseou-se na escala lídia b7, 
fugindo em alguns pontos deste material. A obra foi composta em um momento mun-
dialmente conturbado e incerto - que diga-se de passagem, nunca foi visto antes na 
história da humanidade- por isso da escolha do nome. Turbulência busca fazer, de certa 
forma, alusão ao frenesi de sentimentos que passaram no consciente e inconsciente de 
cada ser humana durante os anos pandêmicos.Seja tristeza, medo, ansiedade ou espe-
rança de um porvir melhor, sem dúvida foi impossível passar apático a estes momentos.

José Siqueira - Concertino para saxofone alto e orquestra
Escrito em 1972 e dedicado “ao grande saxofonista, prezado amigo e discípulo, Pau-
lo Moura”, o Concertino para saxofone alto e orquestra de José Siqueira receberá sua 
primeira audição após 50 anos de sua composição. A obra está estruturada em quatro 
movimentos, sendo os dois primeiros muito breves e dominados pelo saxofone, com 
eventuais intervenções da orquestra. O terceiro movimento, a Canção triste, tem seu 
tema principal retirado da melodia folclórica “Ranchinho desfeito”, que já havia sido 
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utilizada elo compositor em uma canção de 1957, que no concertino ganha uma roupa-
gem harmônica mais dissonante. O último movimento é uma forma-sonata, bem mais 
desenvolvido do que os demais.

Vinicius Nascimento - Minerva n. 4

Murillo Santos - Três Miniaturas
As Três Miniaturas para orquestra de cordas foram compostas em 2006. Texto do pró-
prio compositor no programa da XVII Bienal de Música Brasileira Contemporânea, em 
2007, explica a obra: "A primeira miniatura, de caráter melódico, tem ambientação har-
mônica nitidamente jazzística e sua estrutura obedece à forma AA', com pequena coda. 
Segue um Allegro giocoso, em ritmo de marcha, evocando o estilo de Prokofieff. A última 
miniatura, em compasso ternário, onde predomina o cromatismo, apresenta movimen-
to rítmico como se tratasse de um pequeno estudo para cordas".
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Orquestra de Sopros da UFRJ
Direção musical: Marcelo Jardim

Piccolo: Jean Gabriel Silva

Flautas: Maria Luiza Costa, João Marcos Moreira, Ana Márcia Souza, Jean Gabriel Silva, 
Julia Martins, Arthur Figueiredo, Victor Augusto dos Santos, Maria Luiza Costa, Fernando 
Gabriel Vilte 

Oboés: Leandro Finotti*, Queren de Oliveira de Souza, Brendo Santana de Araújo

Corne-Inglês: Pierre Descaves*

Fagotes: Matheus Gusmão, Pedro Paulo Parreiras*, Mauro Ávila*

Clarinetas: Daniel Martins, João Pedro Souza, Carlos Leandro Nascimento, Bruno dos 
Santos, Vanessa Souza, Igor Carvalho*, Gabriel Peter*, Márcio Costa*

Clarineta baixo: Thiago Tavares*

Sax alto: Rodolfo Fontoura; Sax tenor: Júlio Merlino**; Sax barítono: Eduardo de Barros

Trompas: Mateus Lisboa*, Júlia Ingrid, Davi Pereira, Sérgio Motta, Felipe Portugal, Alber-
to Richely

Trompetes: Cássio Rafael de Santana, Josias Barbosa, Hardman Rodrigues Franca, Leo-
nardos Dos Santos de Souza, Lucas Tavares, Gabriel Jorge Lima, Matheys Arêa Martins, 
Ezequias da Silva Souza, Ezequias Candida, Gleydson de Assis, Marcos Vinicius Mendes, 
Reinaldo Godoy de Carvalho, Facundo Ezequiel, Giulia Carvalho Rapozo, Fernando Mi-
randa

Trombones: Matheus Luiz Pereira da Silva, Felipe dos Santos Silva, Juliana de Oliveira 
Gomes, Erick Arcanjo da Costa, Everson Moraes*

Tubas: Flávio Barbosa de Oliveira, Silas Soares Junior

Bombardino Juan Carlos Faitanin

Contrabaixo: Maria Victória Vasconcelos, Diego de Assis da Silva, Wendel da Cruz da 
Silva, Vinicius Pereira

Piano: Leandra Vital; Celesta: Beatriz Botelho

Percussão: Nathan dos Santos, Matheus Santos Freitas, Johnny Rodrigues, Eliézer Mace-
do, Railson Marques, Wesley Damasceno, Cleyton Newman, Pedro Moita*
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Monitores: Hardman Rodrigues, Juliana de Oliveira, Alberto Richeli, Gabriel Carvalho

Monitor Garin/ProArt: Felipe dos Santos Silva

Monitor SINOS: Nathan dos Santos

Bolsista SINOS: Felipe Portugal, Rodolfo Fontoura

Regente Assistente: Gabriel Dellatorre (orientando PROMUS)

*funcionários

**professor 

***convidado

Quarteto da Camerata de Esquina
Violinos: sabelle Ferreira e Helena Camargo

Viola: Camila Pereira

Violoncelo: Nayara Tamarozi

Duo Gubert Ribeiro
Clarineta: Jéssica Gubert

Violão: Sérgio Ribeiro

Duo Da Matta-Fagerlande
Fagote: Aloysio Fagerlande

Piano: Ana Paula da Matta

Quinteto Experimental da UFRJ 
Aloysio Fagerlande, direção

Flauta: João Moreira, Fernando Vilte Ruiz, Felipe Arcanjo, Tiago Natividade Chatak

Oboé: Brendo Santana
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Clarineta: Daniel Martins

Fagote: Mateus Gusmão, Gabriel Reis

Trompa: Julia Ingrid Pereira da Silva, Felipe Portugal

Conjunto de Sax da UFRJ
Pedro Bittencourt, direção

Sax soprano: Pedro Bittencourt

Sax alto: Lucas Marins, Pedro Bittencourt

Sax tenor: Vinicius Macedo

Sax barítono: Eduardo de Barros

Duo Adour
Andrea Adour, soprano

Fábio Adour, violão

Grupo de Percussão da UFRJ
Pedro Sá, direção musical

Nathan Medeiros, Rafael de Oliveira, Matheus Santos, Eliezer Macedo, Cleyton Newman, 
Railson Marques e Johnny Rodrigues.

Conjunto Sacra Vox
Valéria Matos, direção musical e regência

Veruschka Mainhard, preparadora vocal

Miriã Valeriano, assistente de direção

Rafael Lima, pianista acompanhador

Sopranos: Diana Sosa, Giulianna Mussumeci, Julia Felix, Michele Ramos, Miriã Valeriano;
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Contraltos: Ana Carolina Lobo, Beatriz Cardoso, Carol Vanni, Maria Eduarda Espírito San-
to

Tenores: Bruno dos Anjos, Celio Rentroya, Leo Bruno, Marcus Gerhard, Mario Sampaio

Baixos: Anderson Vieira, Calebe Faria, Gilson Bender, Rafael Meliande, Victor Brito.

Orquestra Sinfônica da UFRJ
Direção artística: André Cardoso e Ernani Aguiar

Violinos: Andréia Carizzi (spalla), Fábio Peixoto (spalla), Felipe Prazeres (spalla), Priscila 
Rato (spalla), Ana Catto, André Bukowitz, Angélica Alves, Her Agapito, Inah Pena, Kelly 
Davis, Marília Aguiar, Mauro Rufino, Ricardo Coimbra, Talita Vieira, Anderson Bruno da 
Silva de Azevedo, Anna Eliza Ribeiro Moraes, Antônio Henrique da Silva, Bruno Roberto 
de Souza Silva, Caio Duda Bezerra, Diego de Assis Ferreira da Silva, Isabela Mendonça da 
Cruz, João Victor Emanuel da Costa do Nascimento, Júlia Freitas Nascimento, Lucas Silva 
Pina, Lucas Villela Cardoso, Marcos Antonio Genuino da Fonseca, Melissa Calheiros Ma-
ciel, Paulo Roberto dos Santos Araujo, Rômulo Felipe Dalia Santos, Willian da Silva Lopes.

Violas: Cecília Mendes, Francisco Pestana, Ivan Zandonade, Rúbia Siqueira, Thaís Men-
des, Gabriel Macedo Vailant, Gabriel Tavares dos Santos, Gabriel Veloso de Souza, Gu-
temberg Mamedes Martins, Sheila Dias de Lima.

Violoncelos: Eleonora Fortunato, Gretel Paganini, João Bustamante, Mateus Ceccato, 
Paulo Santoro, Ricardo Santoro, Carlos William Gonçalves da Conceição, João Vitor Ama-
rante Trugilho, Júlia Limoeiro de Lima.

Contrabaixos: Rodrigo Favaro, Tarcísio Silva, Voila Marques, David dos Santos Nascimen-
to, Maria Victória Vasconcelos Ramos da Silva, Roberto Henrique da Silva, Roni Bruno 
Carvalho da Silva, Vinícius dos Santos Pereira, Wendel da Cruz da Silva.

Flautas: Ana Márcia Souza Corrêa, Jean Gabriel Benicio Silva, João Marcos Silva Moreira, 
Júlia Martins Cerqueira, Lucas Villela Cardoso, Maria Luiza Costa, Nathan Tosta Ventura, 
Thiago Augusto Natividade Chatack, Victor Augusto Carvalho dos Santos, Carolina Cha-
ves.

Oboés: Juliana Bravim, Leandro Finotti, Pierre Descaves, Thiago Neves, Brendo Santana 
de Araujo, Queren de Oliveira de Souza.

Clarinetas: Gabriel Peter, Igor Carvalho, Márcio Costa, Thiago Tavares, Bruno da Costa 
dos Santos, Carlos Leandro Nascimento da Silva, Danielle Lima dos Santos, Geyzilane de 
Andrade Moreira, João Pedro da Silva Ferreira Souza, João Victor Emanuel da Costa do 
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Nascimento, Rian Camilo de Paula, Vanessa Prado Alves de Souza.

Fagotes: Mauro Ávila, Paulo Andrade, Pedro Paulo Emílio, Mateus Távora Ribeiro.

Trompas: Gilieder Veríssimo, Matheus Lisboa, Tiago Carneiro, Sérgio Motta, Alberto Ri-
cheli Lima Siqueira, Felipe Oliveira Portugal Bento

Trompetes: Cassio Rafael Nascimento Marinho de Santanna, Ezequias da Silva Souza, 
Facundo Ezequiel Zalazar, Fernando Miranda, Gabriel Jorge Lima, Giulia Carvalho Raposo 
da Câmara, Gleydson de Assis Maciel, Hardman Rodrigues Franca, Josias Santos Barbosa, 
Leonardo dos Santos de Souza, Lucas Tavares de Queiroz, Marcos Vinicius Mendes Roc-
ca, Matheus Arêa Martins, Reinaldo Godoy de Carvalho.

Trombones: Everson Moraes, Matheus Luiz Pereira da Silva, Felipe dos Santos Silva, 

Erick Alberto Arcanjo da Costa, Juliana de Oliveira Gomes, Matheus Luiz Pereira da Silva.

Eufônios: Douglas Melo Ferreira, Juan Carlos Faitanin Silva.

Tubas: Flavio Barbosa de Oliveira, Silas Soares Cardoso Junior.

Tímpanos e Percussão: Pedro Moita, Tiago Calderano, Eliezer Macedo de Almeida, 
Johnny Rodrigues de Paula, Matheus Santos Freitas da Silva, Nathan Medeiros Fernan-
des dos Santos, Railson de Paula Marques, Wesley Luiz Lucas Damasceno.

Bolsistas: Luiza Chaim, Gabriel Carvalho, Felipe Portugal, Alberto Riccheli.




