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Diretor Artístico e Regente Titular da  
Orquestra  F i larmônica de  Minas 
Gerais desde sua criação, em 2008, 
Fabio Mechetti posicionou a orquestra 
mineira no cenário mundial da música 
erudita. Além dos prêmios conquistados, 
levou a Filarmônica a quinze capitais  
brasileiras, a uma turnê pela Argen-
tina e Uruguai e realizou a gravação 
de oito álbuns, sendo três para o selo 
internacional Naxos. Natural de São 
Paulo, Mechetti serviu recentemente 
como Regente Principal da Filarmônica 
da Malásia, tornando-se o primeiro 

regente brasileiro a ser titular de uma 
orquestra asiática.

Nos Estados Unidos, Mechetti esteve 
quatorze anos à frente da Orquestra 
Sinfônica de Jacksonville e, atualmente, 
é seu Regente Titular Emérito. Foi tam-
bém Regente Titular das sinfônicas de 
Syracuse e de Spokane, da qual hoje 
é Regente Emérito. Regente Associado 
de Mstislav Rostropovich na Orquestra 
Sinfônica Nacional de Washington, 
com ela dirigiu concertos no Kennedy  
Center e no Capitólio. Da Sinfônica 
de San Diego, foi Regente Residente. 
Fez sua estreia no Carnegie Hall de 
Nova York conduzindo a Sinfônica de 
Nova Jersey. Continua dirigindo inú-
meras orquestras norte-americanas e 
é convidado frequente dos festivais de 
verão norte-americanos, entre eles os de 
Grant Park em Chicago e Chautauqua 
em Nova York. 

Igualmente aclamado como regente  
de ópera, estreou nos Estados Unidos 
dirigindo a Ópera de Washington. No  
seu repertório destacam-se produções  
de tosca,  turandot,  Carmem,  Don  
Giovanni, Così fan tutte, la Bohème,  
madame Butterfly,  o barbeiro de  
sevilha, la traviata e otello.

Suas apresentações se estendem ao  
Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Escócia, 
Espanha, Finlândia, Itália, Japão, México, 
Nova Zelândia, Suécia e Venezuela. 
No Brasil, regeu todas as importantes 
orquestras brasileiras. 

Fabio Mechetti é Mestre em Regência 
e em Composição pela Juilliard School 
de Nova York e vencedor do Concurso 
Internacional de Regência Nicolai Malko, 
da Dinamarca.

fabio 
mechetti

Diretor Artístico e 
Regente Titular

na noite de hoje a filarmônica presta 

homenagem a dois dos maiores 

compositores da música brasileira.

exemplo absoluto do romantismo do 

século XiX, o campineiro Carlos Gomes 

foi o primeiro compositor brasileiro a 

ter reconhecida fama internacional, 

graças ao seu talento natural para a 

arte lírica pós-verdiana. Várias de suas 

óperas abarcaram temas nacionais e 

nos deixaram um robusto catálogo 

de melodias inesquecíveis. Duas árias 

marcantes, alinhadas a momentos 

sinfônicos das óperas Il Guarany e 

Lo Schiavo, são apresentadas pela 

filarmônica com a participação da 

soprano brasileira Gabriella Pace.

Já no século XX, o Brasil se revela 

ao resto do mundo na obra pro-

lífica, original e única de Heitor 

Villa-lobos. sua célebre Bachianas 

Brasileiras nº 5 une a melancolia 

e a força rítmica do espírito de 

nosso país. e seu Choros nº 6 traz 

aos palcos sinfônicos a naturali-

dade e riqueza de nossa música 

de herança popular.

na obra desses dois grandes brasilei-

ros sentimos o orgulho e o potencial 

de uma nação inteira.

a todos, um excelente concerto.

Fabio mechetti

caros amigos 
e amigas,



gomes
a n t ô n i o  c a r l o s

o  e s c r a v o :  a l v o r a d a

o  g u a r a n i :  c ’ e r a  u n a  v o l t a  u n  p r i n c i p e

campinas, Brasil, 1836 – Belém, Brasil, 1896
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gabriella 
pace
Vencedora do Prêmio Carlos Gomes 2010 
pela participação na ópera a menina 
das nuvens, de Villa-Lobos, Gabriella 
Pace já cantou sob regência de maestros 
como Lorin Maazel, Isaac Karabtchevsky, 
John Neschling, Roberto Minczuk, Rodolfo 
Fischer, Luiz Fernando Malheiros, Fabio 
Mechetti, Sílvio Viegas e Abel Rocha.

Fez o papel-título em Kátia Kabanová 
e Jenufa de Janácek, foi Gilda em rigo-
letto, Tytania em sonho de uma noite 
de verão de Britten, Ilia em idome-
neo, Eurídice em orfeu e eurídice, 
Giulietta em i Capuleti e i montecchi, 
Susanna em as bodas de fígaro, Ceci em  

o Guarani, Pamina em a flauta mágica 
e Adina em o elixir do amor, dentre 
muitas outras óperas. 

Em seu repertório sinfônico destacam-se 
participações como solista na quarta 
sinfonia de Mahler, Carmina Burana 
de Orff, lobgesang de Mendelssohn, 
requiem de Mozart, stabat mater de 
Rossini e nas obras de Haydn missa in 
tempore Belli, a Criação e as estações. 

Neste ano, ao lado da pianista Sonia 
Rubinsky, da mezzo-soprano Denise de 
Freitas e do baixo barítono Licio Bruno, 
excursionou pelas cidades de Tel Aviv, 
Budapeste, Berlim e Copenhague com 
um programa dedicado a Villa-Lobos.

Participou do II Festival de Música de 
Câmara em Kerteminde, Dinamarca, 
interpretando obras de Poulenc, Ginastera 
e Schoenberg. No Festival de Ekestad, 
Suécia, cantou Schubert, Schumann e 
Villa-Lobos com o pianista Bengt Forsberg.

Em 2016, fez sua estreia no papel de 
Fiordiligi, em Così fan tutte de Mozart, 
com a Filarmônica de Minas Gerais sob 
regência de Fabio Mechetti.

Gravou o CD Ciclo Portinari e outras 
telas sonoras de João Guilherme Ripper, 
a Canção do amor de Villa-Lobos com 
a Filarmônica e, com a Orquestra Sin-
fônica do Estado de São Paulo (Osesp), 
o requiem ebraico de Zeisl.

Gabriella iniciou os estudos com o pai, 
Héctor Pace, e foi aluna de Leilah Farah 
e Pier Miranda Ferraro.

1889  /  7 minutos
Última apresentação: 7/08/2015 — Fabio Mechetti, regente

1871  /  8 minutos
primeira apresentação com a Filarmônica

o  e s c r a v o :  c o M e  s e r e n a M e n t e

o  g u a r a n i :  p r o t o F o n i a

1889  /  6 minutos
primeira apresentação com a Filarmônica

1871  /  7 minutos
Última apresentação: 19/08/2008 — Fabio Mechetti, regente

Carlos Gomes é o mais conhecido 

músico do romantismo brasileiro – 

um romantismo que elegeu a ópera 

como centro de atenção e objetivo 

principal de muitos compositores. 

em 1857, Dom Pedro ii fundou, no 

rio de Janeiro, a academia imperial 

de música e Ópera nacional, insti-

tuição onde Carlos Gomes deu seus 

primeiros passos no melodrama. 

aos 25 anos, compôs sua primeira 

ópera, A noite do castelo. Pouco de-

pois, o triunfo de Joana de Flandres 

lhe garantia o aperfeiçoamento na 

itália, com uma bolsa do governo. 

Suas óperas seguintes confirmaram 

o acerto do apoio dado ao músico 

por Dom Pedro ii.

o escravo: alvorada 
o guarani: protofonia

Piccolo, 2 flautas, 2 oboés, 

2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 

4 trompetes, 3 trombones, tuba, 

tímpanos, percussão, harpa, cordas.

o escravo: come serenamente
Piccolo, 2 flautas, 2 oboés, 

2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 

4 trompetes, 3 trombones, tuba, 

tímpanos, harpa, cordas. 

o guarani: 
c’era una volta un principe

Piccolo, flauta, 2 oboés, 2 clarinetes, 

2 fagotes, 4 trompas, 4 trompetes, 

3 trombones, tuba, tímpanos, 

harpa, cordas. 

Instrumentação



filho do maestro da banda de Cam-

pinas, o jovem compositor viria a 

ser o primeiro artista brasileiro a 

adquirir fama internacional. Vivendo 

um momento decisivo da história 

do Brasil, entre o império e a repú-

blica, Carlos Gomes contemplou o 

indianismo romântico (Il Guarany), o 

abolicionismo (Lo Schiavo) e tornou-

se ídolo popular, orgulho da nação.

o triunfo espetacular de O Guarani, 

no scala de milão, repercutiu por 

toda a europa. elogiado por Verdi, 

o índio Peri – moldado à avalanche 

operística da época – cantou em 

italiano na rússia, Áustria, Portugal, 

Dinamarca e Holanda. Para a expo-

sição industrial de milão, em 1871, 

Carlos Gomes compôs a famosa 

Protofonia, que condensa os temas 

mais importantes da ópera e foi 

consagrada pelo público brasileiro 

como um segundo hino nacional. 

na ingênua balada do ato ii, C’era 

una volta un principe, calcada em 

prodigiosa técnica vocal, eviden-

cia-se a originalidade do talento 

melódico do compositor – sobre 

delicada e colorida orquestração, 

Cecília canta a estória do príncipe 

que não sabia amar.

em 1880, durante uma triunfal turnê 

brasileira, Carlos Gomes entrou em 

contato com os ideais antiescrava-

gistas, aceitando com entusiasmo o 

papel de Maestro da Abolição. suas 

apresentações tornaram-se frequen-

temente pretexto de manifestações 

Paulo Sérgio malheiros dos Santos   
Pianista, Doutor em Letras, professor na 
UEMG, autor dos livros músico, doce 
músico e o grão perfumado – mário 
de andrade e a arte do inacabado. 
Apresenta o programa semanal recitais 
Brasileiros, pela Rádio Inconfidência.

referências

Para ouvir  

CD Carlos Gomes –  

Il Guarany – Orquestra 

Sinfônica de São Paulo 

– Armando Belardi, 

regente – Manrico 

Patassini; Niza de 

Castro-Tank; Paulo 

Fortes; José Perrota 

– Continental, 2001 

/ Andromeda, 2012 

(gravação de 1959)

Para assistir  

Come serenamente:

Orquestra Sinfônica 

Municipal de São Paulo 

– Claudio Cruz, regente 

– Taís Víera, soprano

Acesse: fil.mg/gcome

Para assistir 
Alvorada:

Sinfónica de la 

Juventud Venezolana 

“Simón Bolívar” – 

Roberto Tibiriçá, regente

Acesse: 

fil.mg/galvoradart

Para ler 
Lorenzo Mammì – 

Carlos Gomes – 

Coleção Folha Explica 

– PubliFolha – 2001

Para ouvir   

CD Carlos Gomes – 

Lo Schiavo – Orquestra 

e Coro do Theatro 

Municipal do Rio de 

Janeiro – Santiago 

Guerra, regente – Ida 

Miccolis; Lourival Braga; 

Alfredo Colosimo; Antea 

Claudia – Master Class, 

1997 / Sonopress, 2001 

(gravação de 1959)

Para ler   

Bruno Kiefer – História 

da Música Brasileira – 

Movimento – 1977

abolicionistas, incluindo a entrega 

de cartas de alforria sob os aplau-

sos do público. nesse contexto, o 

esboço inicial de Lo Schiavo, con-

cebido pelo Visconde de taunay, 

focalizava a revolta de escravos 

negros num engenho do início do 

século XIX. O libreto italiano final, 

de rodolfo Paravicini, transformou 

os escravos em índios brasileiros e 

transportou a ação para o sec. XVi. 

apesar dessas incongruências, a 

ópera significou para o compositor 

um esforço de superação técnica no 

tratamento vocal e na orquestração, 

principalmente nos bem-sucedidos 

dois últimos atos.

a brilhante carreira de Carlos Gomes 

foi também um roteiro de dúvidas e 

angústias. frequentemente, enfrentou 

problemas com libretistas e editores; 

pagou caro pela má escolha dos temas 

de suas óperas e pelos desacertos na 

vida pessoal, sofrimentos agravados 

por um temperamento arrebatado 

e superemotivo. o compositor só 

voltou definitivamente ao Brasil em 

1896, quando foi convidado a dirigir 

o Conservatório do Pará, em plena 

riqueza da borracha. foi recebido 

como um ídolo, mas já estava do-

ente e morreu cinco meses após 

sua chegada, aos sessenta anos.

Para assistir 
Alvorada:

Orquestras de 

Heliópolis – 

Isaac Karabtchevsky, 

regente. Acesse: 

fil.mg/galvoradaik

editoras 
O escravo: Ricordi

O Guarani: Funarte



referências

Para ouvir  

CD Villa-Lobos – 

Bachianas Brasileiras 

nos 1, 2, 5 e 9 – 

Orchestre National 

de la Radiodiffusion 

Française – Heitor 

Villa-Lobos, regente – 

EMI Classics – 1998

Para ouvir  

CD Villa-Lobos – 

Uirapuru; Bachianas 

Brasileiras nº 2; 

Choros nº 6 – 

Orquestra Sinfônica 

Municipal de São Paulo 

– Rodrigo de Carvalho, 

regente – Lua Classical 

– 2010

editoras 
Bachianas: Associated 

Music Publishers

Choros: Edition 

Durand-Salabert-Eschig

Representante: Melos 

Ediciones Musicales S.A.

Para ler   

Bruno Kiefer – Villa-

Lobos e o Modernismo 

na Música Brasileira – 

Movimento – 1986

villa-lobos
h e i t o r

B a c h i a n a s  B r a s i l e i r a s  n º  5

rio de Janeiro, Brasil, 1887 – 1959

1938/1945  /  11 minutos
Última apresentação: 4/03/2010 — Fabio Mechetti, regente | indra thomas, soprano

c h o r o s  n º  6
1926  /  25 minutos
Última apresentação: 30/04/2013 — Fabio Mechetti, regente

na vasta obra de Villa-lobos, as 

séries dos Choros e das Bachianas 

Brasileiras se destacam pela merecida 

popularidade. esteticamente, sina-

lizam caminhos diferenciados para 

o nacionalismo do compositor – os 

Choros, compostos na década de 

1920, demonstram sua preocupação 

com a modernidade; enquanto as 

Bachianas, compostas entre 1930 e 

1945, homenageiam, na figura de 

Bach, a tradição da música ocidental.

em 1923, Villa-lobos trocou o rio 

de Janeiro por Paris, metrópole 

das vanguardas artísticas. na voga 

do “exotismo selvagem” que domi-

nava a capital francesa, os traços 

bachianas brasileiras nº 5
Violoncelos.

choros nº 6
2 piccolos, 2 flautas, 2 oboés, 

corne inglês, 2 clarinetes, clarone, 

2 fagotes, contrafagote, 

saxofone soprano, 4 trompas, 

4 trompetes, 4 trombones, tuba, 

tímpanos, percussão, 2 harpas, 

celesta, cordas.

Instrumentação

de primitivismo e energia telúrica 

presentes em sua música foram 

comparados às recentes ousadias de 

stravinsky, Bartók e outros ícones da 

modernidade. Chamado por florent 

schmitt de néo-sauvage, Villa-lobos 

assumiu o papel de “compositor dos 

trópicos”. normatizou, então, sua 

estética nacionalista, sob a premissa 

de que a verdadeira música brasileira 

formara-se nos ambientes popula-

res – indígenas, folclóricos, rurais 

ou urbanos. Por outro lado, soube 

avaliar o potencial dessa música 

como contribuição singular para o 

panorama musical internacional, 

associando-a aos procedimentos 

composicionais eruditos caracte-

rísticos do século XX. 

Cada um dos Choros destina-se a um 

conjunto instrumental diferente. o de 

nº 6 é o primeiro escrito para orquestra 

sinfônica: os iniciais pios de pássa-

ros se transformam no seresteiro 

tema exposto pela flauta, e a música 

desenvolve-se, em caráter rapsódico, 

formando grande painel representativo 

de diversos ambientes musicais brasi-

leiros – ostinatos indígenas de caráter 

ritualístico, marchas carnavalescas 

estilizadas, uma valsinha interiorana, 

figurações típicas de chorinho, a alegria 

rítmica de batuques – em luxuriante 

orquestração de combinações inusi-

tadas e fascinantes.  

De volta ao Brasil, em 1930, Heitor Villa- 

lobos exerceu atividade abrangente 

no cenário musical do país – estímulo 

ao ensino, criação de grupos de canto 

coral, organização e regência de con-

certos. e continuava compondo muito. 

as nove Bachianas Brasileiras foram 

escritas entre as vicissitudes das duas 

grandes guerras, época da ascensão 

política dos estados totalitários. nas 

artes, houve grandes desvios nos rumos 

das vanguardas do início do século 

que, agora, num retorno neoclássico 

à ordem, substituíam a irreverência 

e as ousadias anteriores por uma 

tendência à institucionalização. no 

neoclassicismo de suas Bachianas, Villa- 

Lobos procura afinidades entre alguns 

procedimentos musicais brasileiros 

e a música do grande gênio alemão. 

assim, os movimentos das Bachianas 

trazem, geralmente, dois títulos: um 

que remete às formas barrocas e outro, 

bem brasileiro, regional, sertanejo.

a Bachiana nº 5 foi composta para 

soprano e violoncelos: a Ária (Can-

tilena), com versos de ruth Corrêa, 

desenha uma melodia lírica sobre 

o pizzicato seresteiro dos violon-

celos. a Dança (martelo) tem letra 

de manuel Bandeira e sugere um 

desafio nordestino com seu ritmo 

obstinado. tornou-se a obra mais 

popular de Villa-lobos.

Paulo Sérgio malheiros dos Santos   
Pianista, Doutor em Letras, professor na 
UEMG, autor dos livros músico, doce 
músico e o grão perfumado – mário 
de andrade e a arte do inacabado. 
Apresenta o programa semanal recitais 
Brasileiros, pela Rádio Inconfidência.

Para assistir   

Bachianas: Orquestra 

Filarmônica de Berlim – 

Gustavo Dudamel, regente 

– Ana Maria Martínez, 

soprano – Acesse: 

fil.mg/vbachianas5

Para assistir   

Choros: 

Orquesta Sinfonica 

Simón Bolivar – Marcelo 

Lehninger, regente

Acesse:  fil.mg/vchoros6
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juntos, fazemos  
a diferença.

a cada ano, os Amigos da Filarmônica colaboram 
para que milhares de crianças e jovens participem 
dos programas educativos de nossa orquestra.

torne-se, você também, um amigo da filarmônica 
e ajude-nos a abrir as portas do universo sinfônico 
para mais pessoas.

FilArMOniCA.Art.Br/AMiGOs  |  3219-9029

Saiba mais:



Nossos músicos e seus vários conjuntos

descobrindo a música em novas dimensões.

Aqui, na Sala Minas Gerais.

Ingressos: R$ 30 (inteira)

concertos 
de câmara da 

Orquestra 
Filarmônica

takemitsu Toward the sea

beach  
Quarteto de cordas em um movimento, op. 89

tchaikovsky
Sexteto de cordas em ré menor, op. 70, 
“Souvenir de Florença”

debussy  
Sonata para flauta, viola e harpa

Cássia lima, flauta
sérgio Aluotto, percussão

Ana Zivkovic, violino
roberta Arruda, violino
luciano Gatelli, viola
Philip Hansen, violoncelo

rodrigo de Oliveira, violino
luka Milanovic, violino
rodrigo M. Braga, viola
nathan Medina, viola
Eduardo swerts, violoncelo
William neres, violoncelo

Cássia lima, flauta
Gerry Varona, viola
Clémence Boinot, harpa

mozart  
Sexteto concertante em Mi bemol maior, K. 364

debussy  
Quarteto de cordas em sol menor, op. 10

farnaby
Fancies, toyes and dreams

Joanna Bello, violino
rodrigo Bustamante, violino
Gerry Varona, viola
robson Fonseca, violoncelo

Marlon Humphreys, trompete
Daniel leal, trompete
Gustavo Garcia trindade, trompa
Mark John Mulley, trombone
Eleilton Cruz, tuba

Anthony Flint, violino
rommel Fernandes, violino
roberto Papi, viola
Gilberto Paganini, viola
Philip Hansen, violoncelo
Marcos lemes, contrabaixo

9  d e  o u t u b r o   |   2 0 h 3 0 3 0  d e  o u t u b r o   |   2 0 h 3 0
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* principal   ** principal associado   *** principal assistente   **** principal assistente substituta   ***** musicista convidado(a)

Primeiros Violinos

anthony Flint – Spalla

rommel Fernandes – 

Spalla associado

ara harutyunyan –  

Spalla assistente

ana paula schmidt

ana Zivkovic

arthur vieira terto

dante Bertolino

Joanna Bello

luis andres Moncada

roberta arruda

rodrigo Bustamante

rodrigo M. Braga

rodrigo de oliveira

Wesley prates

Segundos Violinos

Frank haemmer *

hyu-Kyung Jung ****

gideôni loamir

Jovana trifunovic

luka Milanovic

Martha de Moura 

Pacífico

Matheus Braga

radmila Bocev

Rodolfo Toffolo

tiago ellwanger

valentina gostilovitch

laura von atzingen *****

Maressa portilho *****

Violas

João carlos Ferreira *

roberto papi ***

Flávia Motta

gerry varona

gilberto paganini 

Katarzyna druzd 

luciano gatelli

Marcelo nébias

nathan Medina

Violoncelos

philip hansen *

robson Fonseca ***

Camila Pacífico

camilla ribeiro

eduardo swerts

emília neves

lina radovanovic

lucas Barros

William neres

Contrabaixos

nilson Bellotto *

andré geiger ***

Marcelo cunha

Marcos lemes

pablo guiñez 

rossini parucci

Walace Mariano

Flautas

cássia lima*

renata Xavier ***

alexandre Braga

elena suchkova

Oboés

alexandre Barros *

públio silva ***

israel Muniz

Clarinetes

Marcus Julius lander *

Jonatas Bueno ***

ney Franco

alexandre silva

Fagotes

catherine carignan *

victor Morais ***

andrew huntriss

Francisco silva

Saxofone

douglas Braga *****

Trompas

alma Maria liebrecht *

evgueni gerassimov ***

gustavo garcia trindade

José Francisco dos santos

lucas Filho

Fabio ogata

Trompetes

Marlon humphreys *

Érico Fonseca **

daniel leal ***

tássio Furtado

Trombones

Mark John Mulley *

diego ribeiro **

Wagner Mayer ***

renato lisboa

Tubas

eleilton cruz *

rafael Mendes *****

Tímpanos

patricio hernández 

pradenas *

Percussão

rafael alberto *

daniel lemos ***

sérgio aluotto

Werner silveira

Júlio ponzo *****

rubens lopes *****

Harpas

clémence Boinot *

Marcelo penido *****

Teclados

ayumi shigeta *

Gerente 

Jussan Fernandes

Inspetora

Karolina lima

Assistente 

Administrativa 

débora vieira

Arquivista

ana lúcia Kobayashi

Assistentes

claudio starlino

Jônatas reis

Supervisor  

de Montagem

rodrigo castro

Montadores

hélio sardinha

Klênio carvalho

risbleiz aguiar



restaurantes

no concerto...
seja pontual. Cuide da 

sala minas Gerais.

Desligue o celular 
(som e luz).

Deixe para aplaudir 
ao fim de cada obra.

traga seu ingresso 
ou cartão de 
assinante.

não coma ou beba.

não fotografe  
ou grave em  
áudio / vídeo.

se puder, devolva 
seu programa  
de concerto.

Nos dias de concerto, apresente seu 

ingresso em um dos restaurantes parceiros 

e obtenha descontos especiais.

faça silêncio  
e evite tossir.

evite trazer crianças 
menores de 8 anos.

Rua Pium-í, 229
Cruzeiro

Rua Juiz de Fora, 1.257
Santo Agostinho

n a  C a P a

agendaoutubro / 2018

DiaS 4 e 5, 20h30   allegro e Vivace

Dia 9, 20h30  Concertos de Câmara

Dia 20, 18h  fora de série / alemanha

DiaS 25 e 26, 20h30   Presto e Veloce

Dia 30, 20h30  Concertos de Câmara

  Heitor Villa-lobos 

  foto: Jack Harris - aP
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