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Fundado por Laurence Equilbey em 1991, 
o Coro Accentus é um conjunto profissio
nal de 32 cantores que se dedica a inter
pretar, em formação coral de câmara, 
o rico e pouco cantado repertório de obras 
para vozes a cappella. Reatando com essa 
tradição, Accentus aborda, de um lado, 
e em sua formação original, as maiores 
obras do canto coral escritas ao longo dos 
dois últimos séculos, e, de outro, a criação 
contemporânea, adaptada ou original, 
para coro a cappella. 

O Coro Accentus se apresenta com fre
qüência também sob direção do regente 
sueco Eric Ericson, convidado especial do 
conjunto, e colabora regularmente com 
prestigiosas formações orquestrais - como 
o Ensemble lntercontemporain, a Orches
tre de Paris, o Concerto Kõln e a Akademie 
für A/te Musik Berlim -. sob a regência de 
maestros convidados como Pierre Boulez, 
Christoph Eschenbach, Kent Nagano e 
Jonathan Nott, dentre outros. Presença 
constante nos grandes festivais de música 
da França - Aix-en-Provence, La Roque 
d' Anthéron, Musica e Les Folles Journées 
de Nantes - e de outros pa ises europeus -
como a Festa de Música de Lisboa e o 
Marzmusik de Berlim-, o Coro tem realiza
do turnês internacionais que levaram Ac
centus aos Estados Unidos, em 2000, 
à Europa Central, em 2001, à Europa Orien
tal, em 2002, e neste ano de 2005 ao Bra
sil e ao Uruguai. 

A estréia mundial de Perela, /'homme de 
fumée, ópera de Pascal Dusapin, em feve
reiro de 2003, assinalou a primeira cola
boração do Coro Accentus com a Ópera Na
ciona I de Paris, colaboração que teve se
guimento em fevereiro de 2004, com a es
tréia mundial de L'Espace dernier, de Mat
thias Pintscher. (o-organizador, com a Cité 
de la Musique, da Bienal Internacional de 
Arte Vocal, o Coro apresentou-se na se
gunda edição desse evento, em junho de 
2005, em concertos com Alain Planes, em 

obras de Franz Schubert e Johannes 
Brahms, e ao lado do Ensemble lntercon
temporain, em concertos com as obras 
Desert Music, de Steve Reich, e Mémoires, 
de Michael Jarrel. Dentre os projetos da 
Temporada 2005/2006 do Coro Accentus 
destacam-se duas séries de concertos con
sagrados à música vocal húngara e russa, 
bem como um Programa Beethoven, apre
sentado em Nantes, Lisboa e Tóquio, com 
a Orquestra Sinfonia Varsovia. 

A discografia do grupo, registrada sobre
tudo para o selo NAIVE, tem sido prestigia
da pelo público e aclamada pela crítica. 
Seu primeiro lançamento, em 1994, com os 
Coros Profanos de Poulenc e Ravel, foi 
agraciado com o Prêmio da Académie du 
Disque Lyrique e o Prêmio Liliane Betten
court da Academia de Belas Artes; seu re
gistro das Oeuvres Sacrées de Francis Pou
lenc também foi muito bem recebido, 
assim como os álbuns Requiem[s], de Pascal 
Dusapin - que conquistou os prêmios ffff 
Télérama, o Choc de l'Année 2000, do Mon
de de la Musique, e Diapason d'Or - e Fi
gure Humaine, de Francis Poulenc, distin
guido com os prêmios Editor's Choice, da 
Revista Gramophon, SACO e Orphée d'Or 
2002, da Académie du Disque lyrique; 
já o álbum Transcriptions foi indicado para 
o Grammy Award de 2004. Depois da gra
vação que reuniu o Coro Accentus e os pia
nistas Brigitte Engerer e Boris Berezovsky 
no Réquiem Alemão de Brahms, o grupo 
acaba de lançar, em maio deste ano, um 
álbum com obras de Arnold Schõnberg. 

Escolhido como Personalidade Musical de 
1997/1998 pelo Sindicato Profissional da 
Crítica Dramática e Musical, o Coro Accen
tus recebeu ainda o Grand Prix Radio 
C/assique de la Découverte, em 2001, e foi 
eleito como o Conjunto do Ano, por 
Victoires de la Musique Classique, em 2002 
e em 2005. 

fonte http /fv.Jwvil accentus.asso.fr/1ntro html 





Direção Musical e Regência 

Formada em Paris, Viena e Estocolmo, 
Laurence Equilbey teve como principal 
mestre de regência o maestro sueco Eric 
Ericson. Em 1991, fundou o Choeur de 
Chambre Accentus - Coro Accentus, cuja 
principal vocação é divulgar o rico repertó
rio para vozes a cappella, em particular 
aquele escrito ao longo dos dois últimos 
séculos, e participar ativamente da criação 
contemporânea. Liderado por Laurence 
Equilbey, o Coro logo foi aclamado pelo 
público e pela crítica e passou a contar com 
a colaboração de renomados regentes. 
Para lelamente a suas atividades com o Ac
centus, em 1995 Laurence Equilbey fun
dou, com o apoio da Cidade de Paris, 
o Jeune Choeur de Paris, destinado à for
mação de futuros cantores profissionais, 
e em 2002 esteve à frente da criação do 
Centro de Formação para Jovens Cantores, 
Departamento do Conservatório Nacional 

da Região de Paris. 

Graças à experiência musical adquirida em 
diversos países da Europa e a seu conheci
mento privilegiado do repertório dos paí
ses nórdicos, Laurence Equilbey vem ofere
cendo contribuição essencial à difusão e à 
renovação do repertório vocal a cap,oella 

na Europa. Regularmente convidada para 
ocupar o pódio de prestigiosos conjuntos 
orquestrais, como o Concerto Kóln, a Cha
pei/e Royale, a Sinfonia Varsovia, a Akade
mie für A/te Musik Berlim, o Collegium 
Vaca/e de Gand e o RIAS Kammerchor de 
Berlim, desde 1998 é Regente do Coro da 
Ópera de Rouen / Alta Normandia, cuja 
orquestra lidera regularmente. 

Laurence Equilbey aborda também o re
pertório lírico. Regeu, dentre outras ópe
ras: La Cenerentola, no Festival de Arte Lí
rica de Aix-en-Provence; Medeamaterial, 
de Pascal Dusapin, no evento Musica e nos 
Festivais de Nanterre e Rouen; Les Tréteaux 
de Maltre Pierre, de Manuel de Falia, na 
Ópera de Rouen/ Alta Normandia; e Bastien 
und Bastienne, na Ópera de Rouen I Alta 
Normandia e na Cíté de la Musique de Paris. 

Por sua contribuição às artes, Laurence 
Equilbey foi escolhida como Personalidade 
Musical de 2000, pelo Sindicato Profissio
nal da Crítica Dramática e Musical da Fran
ça, e agraciada com o Grand Prix de la 
Presse Musica/e lnternationale de 2003. 

fonte http//www accentus.asso. fr/1ntro.html 
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"Um dos 50 Melhores Hotéis do Mundo" 
Hemispheres Magazine - Agosto 2000. 
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Série Branca 
5 de setembro, segunda-feira, 21 h 

Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959) 

Canide loune 
Papae Curumiassú 

Hélêne Moulin, Contralto 

Estrella é Lua Nova 
Solange Aílorga, Soprano, Violaine Lucas, Contralto 

Heitor Villa-Lobos 
Bendita Sabedoria 

Francis Poulenc (1899 - 1963) 

Quatre Motets pour un Temps de Pénitence 
Solange Afiorga, Soprano 

mlerv.ilo 

Heitor Villa-Lobos 
Duas Lendas Ameríndias 

Maurice Ravel (1875 -1937) 

Trois Chansons 
Solange Ar'\orga, Soprano, Hélêne Moul in, Contralto, 

Adrian Brand, Tenor, Pierre Corbel, Barítono 

Maurice Ravel / Gérard Pesson (1958) 

Ronsard à son Âme [criação] 

Shéhérazade: 

La Flüte Enchantée e L'lndifférent [criações] 

Solange Anorga, Soprano, Héléne Moulin, Contralto, 

Adrian Brand, Tenor, Pierre Corbel, Barítono 

Maurice Ravel/ Thierry Machuel (1962) 

Jardin Féérique (Ma Mere l'Oye) [criação] 

Solange Anorga, Soprano, Adrian Brand, Tenor 

Série Azul 
6 de setembro, terça-feira, 21 h 

1 Claude Debussy (1862-1918) 

Trois Chansons sur des Poemes 
de Charles d'Orléans 

1 Hélêne Moulin, Contralto 

Quarteto: Catherine Padaut, Soprano, Anne Gotkovsky, 

Contralto, Adrian Brand, Tenor, Pierre Corbel, Barítono 

Claude Debussy / Clytus Gouwald (1925) 

Les Angélus 
Des Pas sur la Neige 

Heitor Villa-Lobos (1887 -1959) 

Duas Lendas Ameríndias 
Estrella é Lua Nova 

Solange Afiorga, Soprano, \/iolaine Lucas, Contralto 

inten.tlo 

Maurice Ravel (1875 - 1937) 

Trais Chansons 
Catherine Padaut, Soprano, Hélêne Moulin, Contralto, 

Adrian Brand, Tenor, Pierre Corbel, Barftono 

Maurice Ravel/ Gérard Pesson (1958) 

Ronsard à son Âme [criação] 

Shéhérazade: 

La Flüte Enchantée e L'lndifférent [criações] 

Solange Aiiorga, Soprano, Héléne Moulin, Contralto, 

Adrian Brand, Tenor, Pierre Corbel, Barítono 

Maurice Ravel/ Clytus Gottwald (1925) 

La Vallée des Cloches (Miroirs pour Piano) [criação] 

Maurice Ravel / Thierry Machuel (1962) 

Jardin Féérique (Ma Mere l'Oye) [criação] 

Solange Ai\orga, Soprano, Adrian Brand, Tenor 



Heitor Villa-Lobos (1887 -1 959) 
"Heitor Villa-Lobos, carioca de nascimento, é o maior 

compositor brasileiro de todos os tempos. Desigual, con
traditório, autodidata imperfeito em música, empolga 
pela genial idade. Sua obra, em quase todos os setores, 
serve de marco para a história da música brasileira". Essas 
palavras do musicólogo Vasco Mariz, grande especialista 
na vida e na obra do mestre, continuam perfeitamente 
válidas e muito atuais. Não há como negar: a música do 
fantástico compositor patrício contínua a provocar encan
tamento sobre as mais variadas platéias, graças à sua ge
nerosidade melódica, à originalidade da sua escrita har
mônica e à sua rítmica saliente, irrequieta e contagiante. 

Villa-Lobos foi o criador do mais belo e amplo retrato 
sonoro de um Brasil que ele recriou através da sua lingua
gem bem peculiar e em tom, por vezes, ufanista. Soube 
como ninguém evocar nossas paisagens - do belo e ex
tenso litoral ao âmago das densas florestas, do sertão semi
árido aos campos de cultivo, dos rios caudalosos aos 
límpidos riachos, das grandes cidades às pequenas aglo
merações urbanas e vilarejos interioranos. Cantou os dias 
ensolarados e escaldantes e as noites estreladas, frescas e 
enluaradas. Fez do nosso povo-cantor muitos de seus he
róis máximos, louvando desde o operário entregue ao tra
balho árduo, ao índio à sombra das matas, do povo luta
dor reunido nas praças, para protestos ou festas, ao indi
víduo perdido em devaneio, ora no campo si lente, ora na 
barulhenta cidade. 

Dono de um catálogo de obras verdadeiramente ama
zónico - cerca de mil títulos, ao que se diz-, Villa-Lobos 
expressou-se através dos mais variados meios musicais 
existentes em seu tempo, das miniaturas para violão aos 
grandes afrescos sonoros para orquestra sinfônica, per
cussão, coro e vozes solistas, passando por agremiações 
vocais e instrumentais de toda ordem. Seus grandes ciclos 
de sinfonias e de quartetos de cordas, que tratam a tradi
ção clássico-romântica com notável dose de inovação, avi
zinham-se daqueles monumentos que são suas 
originalíssimas séries como as das Proles do Bebê, dos 
Choros e das Bachianas Brasileiras, tudo isso concretizado 
em formas que ele mesmo inventou. 

Heitor Villa-Lobos sempre privilegiou a voz em sua 
produção. Tomou-a enquanto instrumento solista e en
quanto grupo vocal - dos pequenos madrigais aos pode-

rosos corais de centenas de vozes-, dedicando a ela algu
mas de suas mais belas inspirações. Sabedor de que obra
sileiro é um povo canoro por natureza, destinou-lhe um 
projeto de Canto Orfeônico, para explorar nas escolas os 
dons musicais dos jovens alunos, e realizou encontros de 
corais que continuam sendo lembrados ainda hoje como 
os mais numerosos e impressionantes jamais reunidos em 
nosso país. 

A música coral de Vil la-Lobos reúne mais de 90 exem
plares laicos e religiosos, de múltipla inspiração - negra, 
indígena, folclórica ou universalista. Assim, ele flagrou 
numerosos aspectos da imensa cantoria brasileira que hoje, 
sobretudo no domínio da canção popular moderna, faz 
tanto sucesso no Exterior. 

As peças de Vi lia-Lobos escolhidas pelo Coro Accentus 
para as suas atuais apresentações em geral existem em 
mais de uma forma, e todas elas possuem pelo menos uma 
versão coral realizada pelo próprio autor. 

Caníde /oune Sabath, de 1933, pertence à coletânea 
Três Poemas Indígenas e foi realizada sobre material mu
sical recolhido pelo estudioso francês Jean de Lery, na 
década de 1530, que nele buscou reproduzir um canto de 
pássaro autóctone. Documento raro e pioneiro, ele foi 
tratado pelo compositor com o seu habitual dom de 
colorista. 

Papae Curumiassú, de 1933, peça para solista e coro a 
4 vozes, é baseada em um suave e saudoso acalanto de 
rede dos caboclos do Pará, da região Norte do Brasil, que 
cativou mais de um compositor erudito. 

Estrella é Lua Nova (versões diferentes de 1919 e 1933) 
aparece em linda versão para voz solista e coro a 6 vozes, 
evocando os apelos feitos em uma cerimônia religiosa afro
brasileira, a da macumba. 

Bendita Sabedoria, escrita em Paris, em 1958, perten
ce ao derradeiro estágio da carreira do compositor e ba
seia-se sobre texto bíblico que faz referência à infinita 
sapiência do Senhor. Sua música tem inspiração superior. 

Duas Lendas Indígenas, de 1952, reúne O lurupari e o 
Menino e O lurupari e o Caçador, que tratam de duas his
tórias envolvendo narrativas míticas de povos índios, 
revisitadas com toques rítmicos e melódicos que parecem 
provir de nossas florestas tropicais. 

Francis Poulenc (1899 - 1963) 
Paris iense que levou vida materialmente bastante con

fortável, Poulenc revelou precocemente os seus dons 
musicais. Entretanto, só resolveu adestrar-se seriamente 
a partir da adolescência. Quando sua primeira obra fez 
sucesso, a Rapsodie Negre, de 1917, ele ainda era em gran
de parte autodidata. Segundo suas próprias palavras, de
via tudo o que sabia ao seu primeiro professor, o pianista 
Ricardo Vimes. Mais tarde, durante a década de 1920, 
aperfeiçoou-se com Charles Koechlin e, posteriormente, 



graças a Mademoiselle Nadia Boulanger, entrou em con
tato com a velha polifonia do Renascimento e do Barro
co, para a qual ele próprio julgava ter um talento inato. 
Tornou-se, à época, um dos raros apreciadores da arte de 
Cláudio Monteverdi (1567 - 1643). 

Poulenc escreveu música em vários gêneros, abordan
do tanto modelos sinfônicos quanto camerísticos, além 
de ópera e balé. É possível que sua numerosa música vo
cal revele os traços mais profundos de sua personalidade 
criativa. Essa parcela de sua produção teve início com as 
seis canções para voz e piano de Le Bestiaire, ou Cortêge 
d'Orphée, sobre poemas de Guillaume Apollinaire, e foi 
encerrada com Sept Répons des Ténêbres, sobre texto 
litúrgico católico destinado à Sexta-feira Santa, de 1961. 
Entre essas partituras liminares encontram-se vários ciclos 
de canções, em geral apresentadas ao público na voz do 
companheiro de sua vida, o barítono Pierre Bernac, que o 
compositor acompanhava ao piano, e ainda cantatas como 
Le Bal Masqué e Figure Humaine, além das óperas Les 
Mameffes de nrésias, Dialogues des Carmélites e La Voix 
Humaine. 

Dono de personalidade a um só tempo espirituosa e 
melancólica, refinada e mordaz, algo agnóstico na juven
tude e depois fervente católico na maturidade, Poulenc 
sempre foi voltado para a poesia francesa de seu tempo, 
sobretudo a de Mallarmé, Apollinaire, Claudel, Gide, 
Valéry, além dos textos escritos pelos amigos Aragon e 
Breton. De início, foi admirador da música de Fauré, 
Debussy e Ravel, que, depois, trocou pelo ascético credo 
estético inspirado pelo demolidor Erik Satie. Instigado por 
esse compositor e também pelo poeta Jean Cocteau, 
Poulenc participou do irreverente Grupo dos Seis, que 
reunia, sem uma plataforma programática muito clara, 
Auric, Milhaud, Honegger, Durey e Tailleferre, na agitada 
década de 1920. Como vários outros compositores de sua 
geração, Poulenc acabou por se entregar à estética 
neoclássica, então recém-lançada por lgor Stravinsky. Du
rante toda a sua carreira, cultivou um esti lo claro e ele
gante - a um só tempo tonal, com coloridos sugeridos 
pela pol itonal idade, e de recorte formal baseado em 
modelos repertoriados pela tradição. 

Depois de uma grande crise espiritual ocorrida em 
1936, Poulenc mergulhou no catolicismo fervoroso que 
herdara do pai. E assim foi que, a partir de 1937, com a 
Missa em Sol maior, passou a escrever obras sacras mes
clando austeridade, .emotividade, sinceridade e um boca
do de vigor. Dentre as obras que lhe foram ditadas por 
sua profunda fé encontram-se Quatre Petites Priéres a St. 
François d'Assise, Stabat Mater, Gloria e Sept Répons des 
Ténébres. 

Uma das partituras sacras mais comentadas do autor é 
o ciclo Quatre Motets pour un Temps de Pénitence, de 
1938/1939. Esses quatro coros mistos a capella, já se disse, 

"pertencem a uma veia sombria e dramática" do autor. 
Para ele, essas peças, destinadas a sete vozes, as três pri
meiras, e a nove vozes, a última, com soprano-solo, se
riam uma espécie de contrapartida sonora das obras plás
ticas do pintor italiano Mantegna. Por outro lado, ele pró
prio comentava que essas páginas lhe haviam sido inspi
radas pelo compositor espanhol Tomás Luis de Victoria 
(c.1548 - 1611 ), um gênio do Renascimento final que, como 
poucos, soube exprimir-se através de uma polifonia que, 
a um só tempo, é repleta de sentimento de devoção e 
dona de forte impacto emocional. 

Abre o ciclo penitencial Timor et tremor, meditação 
lenta em tonalidade menor, oferecendo-se como uma pre
ce pela paz a qual, nos últimos compassos, parece ser aten
dida pela resplandecente cadência final de Lá maior. 
O segundo moteto - Vinea mea electa - ag ita-se em tor
no do ritmo inicial de 6/4 e, também, das múltiplas asso
ciações de tonalidades distintas, em meio a apelos de amor 
e de desespero. A terceira peça, Tenebrae factae sunt, é a 
mais trágica da coletânea ao evocar os dias de trevas que 
caíram sobre a Terra despossuída de Cristo. Como trecho 
coral de encerramento, Tristis est anima mea soa como 
mais uma confissão de tristeza diante da rea lidade adver
sa, feita com o auxílio de uma música inquieta e mergu
lhada em profundo Sol menor. 

Maurice Ravel (1875 - 1937) 
Artista desejoso de entregar ao público apenas aquilo 

que considerasse inteiramente perfeito, Ravel foi um 
mestre tão meticuloso que levou lgor Stravinsky a falar 
espirituosamente dele nos seguintes termos: "Ravel é o 
relojoeiro suíço da orquestração". E encontramos o seu 
desejo de perfeição não só aí, mas em as todas as notas 
das partituras que ele nos legou, organizadas com extra
ordinário sabor, com notável saber. Além das "máscaras 
criat ivas" que empregava para compor peças" à maneira 
de ... ", ele adorava os ritmos, as harmonias e as melodias 
das danças exóticas ou já fora de moda, os brinquedos 
mecânicos, os bibelôs que eram "imitação autêntica" e as 
lendas que falavam ora de um Oriente ou de uma Espa
nha de sonho, ora do paraíso perdido de uma infância 
dourada e diluída no fundo de brumas da memória afetiva. 

Pianista exigente e orquestrador virtuose, Ravel foi um 
cultor da voz, à qual entregou uma de suas primeiras obras 
e a derradeira delas - respectivamente La Balade de la 
Reine Morte d'Aímer (1894) e Don Quixotte et Dulcinée 
(1934). Entre essas datas limites compôs vários ciclos de 
canções, às vezes para voz e piano, outras vezes para voz 
e pequeno grupo instrumental, além de um rebrilhante 
tríptico vocal destinado a voz solo com acompanhamen
to orquestral, Shéhérazade. Para o palco de ópera desti
nou duas de suas criações mais refinadas, L'Enfant et les 
Sortileges e L'Heure Espagnole. 



Deixando de lado os oferecimentos ao Conservatório 
de Paris, tendo em vista o Prix de Rome, tudo o que Ravel 
destinou ao coro misto resume-se às Trois Chansons pour 
Choeur a Cappela, escritas entre dezembro de 1914 e fe
vereiro de 1915, sobre textos de autoria do próprio com
positor. Nicolette, de aspecto simultaneamente arcaico e 
popular, conta - com uma mistura de amor, ironia e mes
mo crueza - uma história que é, na verdade, uma adapta
ção da famosa aventura de Chapeuzinho Vermelho. Trais 
Beaux Oiseaux du Paradis, para vozes solistas e coro, é 
comovente e discretamente melancólica na narração da 
sorte do amigo que foi para a guerra. Disse dela Vlad imir 
Jankélévitch: "Refinada balada toda repleta de ternura, 
cuja harmonização imponderável, transparência de escri
tura e humilde linearidade contrastam com a petulância 
um pouco exterior de Ronde". A derradeira canção do 
ciclo, justamente Ronde, aparenta ter uma rude e desa
brida alegria, cheia de jogos de palavras, alusões eruditas 
e expressões desusadas, que é cantada, sucessivamente, 
por coros de velhas, velhos, moças e rapazes. A exclama
ção final não se sabe bem se é de alegria ou mais um 
gesto irõnico do músico. 

Ronsard à son Âme é canção para voz e piano, datada 
de 1924. Ela existe também em versão com acompanha
mento orquestral, que, com o auxílio dos timbres instru
mentais, evoca a atmosfera arcaizante de onde o compo
sitor foi rebuscar o poeta renascentista. Shéhérazade, por 
sua volta, é um triptico integrado por Asie, La F!Ote 
Enchantée e L'lndifferent, sobre poemas de Tristan 
Klingsor e destinado a voz e orquestra, tudo concebido 
em pauta exótica e orientalizante. No programa do gru
po Accentus, essas obras aparecem em arranjos assinados 
por Gérard Pesson (1958). 

A peça Jardin Feérique pertence à suíte infantil para 
piano a quatro mãos Ma Mêre l'Oye, inspirada pelas ve
lhas narrativas européias da coletânea Mamãe Gansa. 
O compositor dedicou-a aos filhos de um casal amigo. Mais 
tarde, em 1911, ele a ampliou com interlúdios e orques
trou-a, a fim de que montassem um balé sobre a partitu
ra. Em ambas as versões a suíte culmina com o apareci
mento mágico desse Jardim Feérico, que o Coro Accentus 
realiza na versão feita por Thierry Machuel (1962) . 

O original de La Vallée des Cloches pertence à coleção 
pianística Miroirs, que Ravel tornou pública em 1905. Esse 
grupo de cinco dificílimas peças para piano marcou época 
por implantar, a um só tempo, uma nova concepção de 
escritura para teclado e um novo gênero de virtuosismo, 
ao qual apenas intérpretes ultradotados tinham acesso. 
Ela evoca uma profunda paisagem na qual existe a sono
ra presença de sinos. O compositor Clytus Gottwald (1925), 
grande especialista em arranjos e transcrições, é o respon
sável pela presente versão vocal da obra. 

Claude Debussy (1862-1918) 
Debussy foi, sem dúvida, um dos músicos mais revolu

cionários da arte francesa de todos os tempos. Dando iné
dita importância à cor instrumental, ao timbre, transfor
mou esse elemento em matéria formativa e informativa 
do discurso sonoro. Foi assim que, com o prospectivo 
Prélude à l'Aprês-midi d'un Faune, de 1894, ele inaugu
rou a nova, transparente e multicolorida orquestra do sé
culo XX. Postulando total liberdade diante da tradição, 
que a seu ver deveria ser abandonada em favor do novo, 
deixou-nos obras harmonicamente venturosas, ritmica
mente muito sutis e melodicamente construídas como vi
trais sonoros de tonalidades cambiantes. Esgarçou os li
mites das formas repertoriadas até a sua completa disso
lução, como realizou em Jeux, de 1913, que pede ouvidos 
novos para a sua inédita ordenação temporal. E, longe de 
ser brutal, a revolução debussysta foi feita como que com 
luvas de veludo e, assim, não assustou os ouvintes, que 
diante dela com freqüência ficavam em suspenso. 

As Trois Chansons surde Poêmes de Charles d'Orléans, 
únicos exemplares destinados a coro a capei/a pelo com
positor, foram frutos de uma longa gestação (1898-1908). 
O valor sem idade dos versos aristocráticos do velho sobe
rano inspiraram a Debussy uma música alerta e repleta de 
tons retirados do velho modalismo, que em seu novo con
texto assumiram um novo e surpreendente valor formal e 
expressivo. A casta declaração de amor da primeira can
ção, Dieu! qu'il la fait bon regarder!, a cena sensual da 
segunda, Quand j'ai ouy le tabourin sonner, e as apóstro
fes endereçadas à estação fria, em Yver; vous n'êtes qu'un 
villain, proporcionam um quadro repleto de sutis bele
zas, no qual o que é antigo e o que é moderno se enlaçam 
em um inesquecível amálgama. 

Les Angélus é originalmente uma mélodie para voz e 
piano datada de 1892, na qual se ouvem os "sinos cristãos 
para as matinas" do poema de Grégoire Le Roy. E Des Pas 
sur la Neige é um dos especialmente reticentes Préludes 
do Primeiro Livro de obras pianísticas que o autor lançou 
em 191 O. Ambas as peças aparecem em transcrições de 
Clytus Gottwald (1925). 
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Ed1çáo Rui Fontana Lopez 

Design gráfico Cario Zuffellato e Paulo Humberto L. de Almeida 
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Fotolitos e impressão Blend Bureau /Gráfica Sonora 
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Coro Accentus 

Laurence Equilbey 
Regência 

Salvador 
31 de agosto, quarta-feira, Teatro Castro Alves 

Brasília 
1 de setembro, quinta-feira, Teatro Nacional 

São Paulo 
\()de setembro, terça-feira, Teatro Cultura Arlística 
.5 

Primeira Parte e. 40' 

Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959) 
Canide loune 

Canide ioune! 
Heura uô êch! 
Hê! Heura! 

Papae Curumiassú 

Niran! Nan! 

Papae Cururniassú! 
Mamãe Curumiary! 

O galo canta da serra 
Galo canta dahy. 

Estrella é Lua Nova 

Ê! Makumba bêbê! Ê Makumbê! Ê Makumbábá! 
Niá! 

Estrella do céu é lua nova cravejada de ouro, 
Makumbêbê! 

O'ia Makurnbêbê! 
O'ia Makurnbariba! 

Heitor Villa-Lobos 
Bendita Sabedoria 
Textos BfbTicos 

Provérbios: 1 :20 
Sapientia foris praedicat, in plateis dat vocem. 

Provérbios: 20:15 
Vas pretiosum labia scientiae. 

Provérbios: 4·7 
Principium sapientiae, poside sapientiam 

Provérbios: 24.5 
Vir sapiens, fortis est. 

Provérbios: 3 - 13-14 
Beatus homo qui invenit sapientiam 

et qui affluit prudentia; 
melior, est acquisitio eins 

negatiatione argenti et auri primissimi. 

Salmos: 90:12 
Dexeteram tuam sic notam fac: Toum! 
et eruditos corde in sapientia. 
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Francis PouJenc (1899 -1963) 

Quatre Motets pour un Temps de Pénitence 

Timor et tremor 
Timor et tremor venerunt super me, 
Et caligo cecidit super me 
Miserere mei Domine, 
Miserere quoniam, in te confidit anima mea. 
Exaudi Deus deprecationem meam 
Quia refugium meum es tu et adjutor fortis 
Domine, invocavi te non confundar. 

Vinea mea electa 
Vinea mea electa, ego te plantavi 
Quomodo conversa es in amaritudinem, 
Ut me crucifigeres et Barrabam dimitteres. 
Sepivi te et lapides elegi 

ex te et cedificavit turrim. 

Tenebrce fact<P sunt 
Tenebrce factce sunt, dum crucifixissent 

Jesum Judcei: 
Et circa horam nonam exclamavit 

Jesus voce magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti? 
Et inclinato capite emisit spiritum. 
Exclamans Jesus voce magna, ait: 
Pater in ma nus tuas commendo spiritum meum. 

Trist1s est anima rlea 
Tristis est anima mea usque ad mortem: 
Sustinete hic, et vigilate mecum: 
Nunc videbitis turbam, quce circumdabit me. 
Vos fugam capietis, et ego vadam 

immolari pro vobis. 
Ecce appropinquat hora 
Et Filius hominis tradetur in manus peccatorum. 

Intervalo 

Segunda Parte e. 40' 

Heitor Villa-Lobos 
Duas Lendas Amermd1as 

O lurupari e o Menino · 
Mãnha! 
lepé cunhan, paá uquire taira irumoi 

quiça ua pupé. 
lurupari paà., uçu u iuuca cunhan, 
iuá çuhi i menbira uimú quiçá uirpe. 

Mãnha! 
U chipiá lurupari iané uir pe unhenu uicó! 
Ariri paá cunhan 
u pececa muiracanga u nupá i menbira. 

Mãnha! 
Aramé, paá, lurupari u pure u nhehê. 
Cha ganane! 

Mãnha! 
Unhana, u çu anã ... 

G lurupari e Caçador 
lurupari 
lepe apegaua u çu camundu 

u acêma çuaçu cunhan i menbira irumo. 

lurupari 
U iumu menbira, upicica çuaçu Mirim Mãnha. 
U mu iachiú çuaçu minn, çuaçu mãnha 

u cenó ramé u ure i membira recé. 
A é cuilé u iumu iuirê çuaçu mirim mãnha. 
Ariré U maan cecé i Mãnha cuera 

u iumunhan uaa çuaçu Rãma. 
lurupari 
U iumumau u çuaçu. 
Rãmau Ganane Arãma i Membira u quireramé. 



Segunda Parte e. 40' 

Maurice Ravel (1875 - 1937) 
Tro1s Chansons 

Nicolette 
Nicolette, à la vesprée, s'allait promener au pré, 
Cueillir la pâquerette, la jonquille et le muguet. 
Toute sautillante, toute guillerette. 
Lorgnant ici, là, de tous les côtés. 
Rencontra vieux loup grognant, 

tout hérissé, l'oeil brillant 
"Hé là! ma Nicolette, viens-tu pas 

chez Mere Grand?" 
A perte d'haleine s'enfuit Nicolette, 
Laissant là cornette et socques blancs. 
Rencontra page joli, chausses bleues 

et pourpoint gris: 
"Hé là e ma Nicolette, veux-tu pas 

d'un doux ami?" 
Sage, s'en retourna, ah! pauvre N1colette, 

tres lentement, 
Le coeur bien marri. 
Rencontra seigneur chenu, 
Tors, laid, puant et ventru, 
"Hé là, ma Nicolette, veux-tu pas 

tous mes écus?" 
Vite fut en ses bras bonne Nicolette, 
Jamais au pré n'est plus revenue. 

·ro1s 8Paux O'seat.x du P ndis 
Trois beaux oiseaux du Paradis 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
Trois beaux oiseaux du Paradis 
ont passé par ici. 
Le premier éta1t plus bleu que le ciel 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
Le second était couleur de neige 
Le troisiême rouge vermeil. 
"Beaux oiselets du Paradis 
(Mon z-ami il est à la guerre) 
Beaux oiselets du Paradis 
Qu'apportez-vous par ici?" 
"J'apporte un regard couleur d'azur 
(Ton z-am1 il est à la guerre) " 
"Et moi, sur beau front couleur de neige 
Un baiser dois mettre, encor plus pur." 
"Oiseau vermeil du Paradis 
Que portez-vous ainsi?" 
"Un joli coeur tout cramoisi 
(Ton z-ami il est à la guerre)" 
"Ah je sens mon coeur qui froidit. 
Emportez-le aussi. '' 

Ronde 
N'allez pas au bois d'Ormonde, 
Jeunes filies, n'allez pas au bois: 
li y a plein de satyres, de centaures, 

de malins sorciers, 
Des farfadets et des incubes, 

des ogres, des lutins, 
Des faunes, des follets, des lamies, 
Diables, diablots, diablotins, 
Des chêvre-pieds, des gnomes, des démons, 
Des loups-garous, des elfes, des myrmidons, 
Des enchanteurs et des mages, 
Des stryges, des sylphes, des moines bourrus 
Des cyclopes, des djinns, gobelins, 
Korrigans, nécromans, kobolds. 
N'allez pas au bois d'Ormonde, 
Jeunes garçons, n'allez pas au bois: 
li y a plein de faunesses, 

de bacchantes et de males fées. 
li y a des démons, des larves, des nymphes, 
Des myrmidones, hamadryades, naYades, 
Des ménades, thyades, follettes, 
Lémures, gnomides, succubes, 
Gorgones, gobelines. 
N'allez pas au bois d'Ormonde! 
N'irons plus au bois d'Ormonde, 
Hélas, plus jamais n'irons au bois. 
li n'y a plus de satyres, plus de nymphes 
Ni de males fées, 
Plus de farfadets, plus d'incubes, 
Plus d'ogres, de lutms, 
De faunes, des follets, de lamies, 
Diables, diablots, diablotins, 
Des chevre-pieds, de gnomes, de démons, 
De loups-garous, ni d'elfes, de myrmidons. 
Plus d'enchanteurs ni de mages 
De stryges, de sylphes, de moines bourrus, 
De cyclopes, de djinns, de diablotins, d'éfrits, 
D'aegypans, de sylvains, gobelins, 
N'allez pas au bois d'Ormonde, 
Korrigans, nécromanes, kobolds. 
Les malavisées vieilles, 
Les malavisés vieux, 
Les ont effarouchés -Ah! 
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Maurice Ravel/ Gérard Pesson (1958) 

Ronsard à son Âme 
Versos de Douzain de Ronsard 

Âmelette, Ronsardelette, 
Mignonnelette, Doucelette, 
Tres chere hôtesse de mon corps, 
Tu descends là-bas, Foibelette, 
Pâle, maigrelette, seulette, 
Dans le froid royaume des morts, 
Toutefois simple, sans remords 
de meurtre, poison, et rancune, 
Méprisant faveurs et trésors, 
Tant enviés par la commune. 
Passant, j'ai dit: suis ta fortune. 
Ne trouble mon repas, je dors! 

Maurice Ravel / Gérard Pesson 
Sheherazade 
Versos de Tristan Klingsor 

La Flute Enchantée 
l'ombre est douce et mon maitre dort, 
Coiffé d'un bonnet canique de soie, 
Et son long nez jaune en sa barbe blanche. 
Mais moi, je suis éveillée encare 
Et j'écaute au-dehors 
Une chanson de flute ou s'épanche 
Tour à tour la tristesse ou la joie, 
Un air tour à tour langoureux ou frivole 
Que mon amoureux chéri joue, 
Et quand je m'approche de la croisée, 
li me semble que chaque note s'envole 
De la flute vers ma joue 
Comme un mystérieux baiser. 

L'lndifférent 
Tes yeux sont doux comme ceux d'une filie, 
Jeune étranger, 
Et la caurbe fine 
De ton beau visage de duvet ombragé 
Est plus séduisante encare de ligne. 

Ta lévre chante 
Sur le pas de ma porte 
Une langue incannue et charmante 
Comme une musique fausse; 
Entre! et que mon vinte réconforte ... 

Mais non, tu passes 
Et de mon seuil,je te vais t'éloigner 
Me faisant un dernier geste avec grâce, 
Et la hanche légérement ployée 
Par ta démarche féminine et lasse ... 

Maurice Ravel / Thierry Machuel (1962) 
Ja ·din Feériau._ (M MérE> l'Oye) 
Versos de Benoít R1chter 

Jardin paisible loin dans nos mémoires 
Là ou la peau nue cache un feuillage 
Là ou la séve monte au visage 

Source naus sommes la source 
Tournés vers la nuit de la vie 

Vivre parmi les feuilles et les pierres 
Rester immobile coucher sur la terre 
En chantant camme ferait le ventou le courant 

Naus caulons dans les veines du jardin 
Naus goutons à la vie avant la vie 
Un oiseau posé sur nos branches 
Silencieux 
Prés de naus le ciel s'ouvre 

Vaiei le monde qui passe léger dans le souffle 
Nous sommes le souffle 
Et nous sommes souffle 

Gravés sur la terre 
Là ou nos mots prennent vie 

Des myrmidones, hamadryades, na'iades, 
Des ménades, thyades, follettes, 
Lémures, gnomides, succubes, 
Gorgones, gobelines. 
N'allez pas au bois d'Ormonde! 
N'irons plus au bois d'Ormonde, 
Hélas, plus jamais n'irons au bois. 
11 n'y a plus de satyres, plus de nymphes 

9 11 
' • "' 1 \ ,\J ( 

t_·m .... \o f.O:.uJn 

r;;r eõfi!íJ 
• .. • • Ili '. 

ÇRFATION MUSICALE 

apoio 

. ............ aza 

ifil 
Sl'I D!OAM 

MU E NAT 
MUSICAL 





Coro Accentus 
Laurence Equilbey Direção Musical e Regência 

Nicolas Krüger Chefe de Produção Associado 

Sopranos 
Solange Ai1orga 
Ccnevieve Roulestreau * 
Angel ine Danei * 
lsabelle Fallot 
Marie Griffet 
Claire Henry-Dcsbois 
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Tenores 
Stéphane Bagiau 
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Baixos 
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• Solistas em Shéhérazade 
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CULTURA 
ARTISTICA 

Mantenedores 

Adroaldo M Silva 
Aftonso Celso Pastore 
Alexandre F1x 
Alfredo R1zkalldh 
Aluiz10 Rebello de Arauio 
Alvaro Luiz Fleury Malheiros 
Annete e Tales P Carvalho 
Antonio Carlos Araújo Cintra 
Antonio Hermann D M Azevedo 
Antonio José Lo1.1çã Pargana 
Antonio Teof1lo de Andrade Orth 
Ar!>l!1110 Negro Jr 
Carlos Nehnng Neto 
Carlos P Rauscher 
Cen:auro Equ1p de Cinema e Teatro 
Cláudio Thomaz Lobo Sonder 
Coleg10 Bandeirantes S/A 
Estrela do Mar Part1opações 
Fab10 Carramasch 
Fab10 de Campos Ldla 
Fanny F1x 
Felipe Arno 
Fernando Carramasch1 
Fernáo Carlos B. Bracher 
George Gerard Arnhold 
Henrique e Eduardo Brenner 
Israel Va111bo1m 
Jacks Rab1nov1ch 
Jayme Bla~ 
Jayme Bobrow 
Jayme Sverner 
Jose Carlos Moraes de Abreu 
Jose E M1ndlin 
José e Prisc1la Goldenberg 
José Roberto Oo1ce 
Lea Regina Caffaro Terra 
Liv10 De Vivo 
Lu1s Sthulberger 
Luiz Rodr,gues Corvo 
LUIZ V.llares 
Mana Regina Yazbek 
Mano Arthur Adler 
Maun~ Warchav(h1k 
Mchael e Al1na Perlman 
MlüV1l'.ela 
M rnd1 Pedroso 
Moshe Sendaa 
Nel10 e lzel1nda Garcia de Barros 
Nelson Zuanella 
Plirno José Mar afon 
Raul Serg10 Hacker 
Ricard Takesh1 Akagawa 
Ricardo Feltre 
Roberto e Yara Baumgart 
Ruy e Ceha Korbv1cher 
Sorna Reg111a de Alvares O Fernandes 
Theodoro Flank 
Thomas Michael Lanz 
Thomaz Farkaz 
Vavy Pacheco Borges 
Wolfgang Knapp 
2 mantenedores anônimos 

Mantenedores e Amigos - 2005 

Amigos 

Afonso H S Sousa Jr. 
Alberto Emanuel Wh1taker 
Alexandre Gra1n de Carvalho 
Al1(e Alves de Lima 
Alui110 Guimarães Cupert1no 
Álvaro Oscar Campana 
Ana Luc1a Moreto Nogueira 
Ana Mana L. V lge 
Ana Mana Mal k 
André Luiz Shn11 Hayata 
Anna Mana Tuma Zachanas 
Anna Manarn 
Antonio Roque C 1tad n1 
Ayako N1shikawa 
BVDA - Brasil Verde Design 
Carlos J Rauscher 
Carlos Souza Barros de Carvalhosa 
César Táoto Lopes Costa 
Claud1a Lorch 
C lciud10 Halaban 
Cláudio R. Cernea 
Corma e Ju110 Revkolevsky 
David C as1m1ro Moreira 
Domingos Durant 
Ed1th Ranzm1 
Edson E1d1 Kumaga1 
Eduardo L P R de Almeida 
Eduardo M Zobaran 
Eduardo R Melo 
Eduardo T H·dal 
Eduardo Telles Pereira 
Eltsa Wolyr.ec 
Fab10 Konder Comparato 
Fanny B. Levy 
Felipe e H1lda Wroblenskr 
Fernando K Lottenberg 
Franmco H. de Abreu Mafte1 
Gerard Loeb 
Gerry Lngf1eld 
G1ovani Gu1do Cern 
Heinz Jorg Gruber 
Helo1sa Lourdes Alves Motta 
Henrique B La•roude 
Heraldo Lu1s Mann 
H1lda Mayer 
Horácio Mano Kle1nman 
lzabel Sobral 
Jacob Gorender 
Jaime P1nsk1 
Ja1ro Cupert1no 
Janos e Wtlma Koves1 
Jayme Rab1novich 
Jeanette Azar 
João Bapt1sta Ra1mo Junior 
João Gomes Caldas m /l>l'frlOfi.l~ 

Jorge e Llana Kalil 
José Roberto Mendonça de Barros 
Kalil C ury Ftlho 
Katalin Borger 
Lelena e Sérgio M1ndltn 
Lia Fuku1 
Liha Salomão 

Una Sa1gh Maluf 
Luc1la Pires Evangelista 
Luiz Roberto de Andrade Novaes 
Maol Empreendimentos SIC Ltda 
Marcello Franco 
Mana Adelaide Amaral 
Mana Carolina Brando 
Mana de Los Angeles Fanta 
Mana Malta Carrpos 
Maria Stella Moraes R. do Valle 
Mana Teresa lgel 
Mana Terezd Gaspanan 
Mananne e Ruy George Fischer 
Mano H1g1no N M. Leonel 
M1guy Azevedo Mattos Pimenta 
Minam Matde 
Morvan F1gue1redo de Paula e Silva 
Neli Aparecida de Fana 
Nelson V1e1ra Barre ra 
Oscar Lafer 
Paulo Yokota 
Rafael Jordão Motta Vecchiatt 
RCS Auditores 
Regina We1nberg 
Ricardo Ramenzorn 
Roberto Calvo 
Roberto Mehler 
Rogério R'be1ro da Luz 
Rubens Halaban 
Rubens Muszkat 
Rw Fontana Lopez 
Ruy Souza e S:lva 
Sand'a Elk1s Carrbur 
Serg10 Leal Carvalho Guerrern 
Tamas Makray 
Tarcis10 V1e1ra Ramos 
Thyrso Martins 
Ulys~es P Eduardo Jr. 
Walter Cenev1va 
12 amigos anónimos 

Lista atualizada em 26 de agosto de 2005. 



O Coro Accentus conta com o apoio do Ministério da Cultura e 
da Comunicação - DRAC //e de France, é associado à Ópera de 
Rouen /Alta-Normandia, é subvencionado pela Cidade de Pa
ris e pela Região //e de France e conta com aportes da SACEM 

e de Musique Nouve/le en Liberté. Dentre os principais parcei
ros do Coro encontra-se o Mécénat Musical Société Généra/e. 

A Turnê Brasileira do Coro Accentus faz parte das atividades do 
"Ano Brasil na França" e conta com o apoio do Ministério do 
Exterior - AFFAA (Association Française d'Action Artistique), 

da Cidade de Paris, do FCM, da SPED/DAM e da Associação dos 
Amigos de Francis Poulenc. 

Próximos Concertos 

Teatro Cultura Artística 

Balthasar-Newmann Ensemble 
Thomas Hengelbrock Regência 

14 de setembro, sábado 

Handel Concerto Grosso em Sol menor 
Wills Sinfonieta em Sol para Cordas 
J. B. Bach Abertura nº 1, em Sol menor 
Muffat Sonata nº 5, em Sol maior, 
e Chacona do Concerto Grosso nº 12, em Sol maior 
Jost Adágio 12, Versão para Orquestra de Cordas - Estréia 

Von Wassenaer Concerto Armonico nº 4, em Sol maior 

Teatro Cultura Artística 

Orquestra Filarmônica de Dresden 
Rafael Frühbeck de Burgos Regência 

1 de outubro, sábado 

Beethoven Sintonie nº 8 
Wagner Tristao e Isolda: Prelúdio e Morte de Isolda 
Mestres Cantores de Nuremberg: Prelúdio do 3° Ato, 
Dança dos Aprendizes e Prelúdio do 1° Ato 

2 de outubro, domingo 

Brahms Sinfonia nº 3 
Respighi Fontes de Roma 
Stravinsky O Pássaro de Fogo 

O conteúdo editorial dos programas da 
Temporada 2005 encontra-se disponível em 
nosso site www.culturaartistica.com.br 
uma semana antes dos respectivos concertos. 





Temporada 2005 
25 e 26 de abril Teatro Cultura Artística 

Antonio Meneses Violoncelo 

12 e 19 de maio Teatro Cultura Artística 

Combattimento Consort Amsterdam 
Jan Willem de Vriend Regência e Violino Solista 

21 de maio Teatro Cultura Artística 

Thomas E. Bauer Barítono 
Siegfried Mauser Piano 

30 e 31 de maio Teatro Cultura Artística 

Quarteto Guarneri Cordas 

20 e 21 de junho Sala São Paulo 

Lincoln Center Jazz Orchestra 
Wynton Marsalis Regência e Trompete 

29 e 30 de junho Teatro Cultura Artística 

II Giardino Armonico 
Giovanni Antonini Regência e Flauta Solista 

6 de agosto Sala São Paulo 

West-Eastem Divan Orchestra 
Daniel Barenboim Regência 

8 e 9 de agosto Sala São Paulo 

Orquestra Filarmônica de Israel 
Zubin Mehta Regência 

29 e 30 de agosto Sala São Paulo 

Orquestra Filarmônica de São Petersburgo 
Nikolai Alexeev Regência 
Elisso Virsaladze Piano 

5 e 6 de setembro Teatro Cultura Artística 

Accentus Coro de Câmara 
Laurence Equil bey Regência 

1 e 2 de outubro Teatro Cultura Artística 

Orquestra Filarmônica de Dresden 
Rafael Frühbeck de Burgos Regência 

17 e 19 de outubro Teatro Cultura Artística 

Arcadi Volodos Piano 

Programação sujeita a alterações. 
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