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Thomas E. Bauer Barítono 

Ex-integrante do famoso Coro de Meninos da Catedral de Regensburg 
(Regensburger Domspatzen), e ex-aluno de Hanno Blaschke e Siegfried 
Mauser (em Munique), Thomas Bauer já foi agraciado com diversos 
prêmios, dentre os quais bolsas e prêmios de incentivo à cultura conce
didos pelo Estado da Baviera, pela Fundação Musical Ernst von Siemens, 
pela Cité lnternationale des Arts de Paris e pelo Deutscher Musikwett
bewerb - concurso nacional para jovens instrumentistas e cantores que 
distribui bolsas e prêmios na Alemanha. Em 2003, recebeu o Prêmio 
Schneider Schott, pela primeira vez concedido a um cantor, e o Aoyama 
Music Award de Kyoto. 

Como cantor de ópera, Thomas Bauer vem se apresentando em papéis 
de barítono solista no Festival de Salzburgo, na Bienal de Munique e na 

Trienal do Ruhr. Como solista de concerto, tem colaborado com orquestras como as 
Filarmônicas de Berlim e Munique, com a Orquestra do Concertgebouw de Amster
dã e com a Orquestra da Gewandhaus de Leipzig . O trabalho constante com regen
tes como Herreweghe, Kuijken, Creed, Reuss, Bernius, Poppen e Schneidt, dentre ou
tros, tem conduzido o cantor a alguns dos mais prestigiosos palcos líricos e salas de 
música do mundo. Como intérprete de Lieder, Bauer tem atuado em séries de con
certos dedicados ao gênero e, dentre outras gravações, vem registrando os 250Lieder 
de Robert Schumann para o selo Naxos lnternational. 

Siegfried Mauser Piano 

Musicólogo, historiador, pesquisador e pianista, Siegfried Mauser atua 
também, na Alemanha e no exterior, como recita lista e solista de con
certo. Nesse domínio artístico, suas atividades compreendem apresen
tações nas melhores salas de concerto de grandes cidades do mundo, 
bem como participação nos mais prestigiosos festivais internacionais de 
música. Após estudar piano e musicologia em Munique, e cursar filoso
fia e história da arte nas Universidades de Munique e Salzburgo, 
Siegfried Mauser assumiu cátedras em Würzburg e em Salzburgo, onde 
fundou um instituto dedicado a estudos e pesquisas em hermenêutica 
musical. Desde 2003, é Diretor da Escola Superior de Música de Muni
que, e dirige ainda, também desde 2003, a Seção de Música da Acade
mia de Belas Artes da Baviera, na qual ingressou em 1990. 

Agraciado com o Prêmio Neues Hõren, Siegfried Mauser destaca-se ainda como edi
tor, organizador de coletâneas e como autor e ensaísta . Nesse campo, vem dando 
vida a diversas publicações especializadas em análise, estética e história musicais, para 
casas editoriais como Laaber e C. H. Beck, dentre outras. A discografia do pianista 
inclui diversos títulos, de que se destacam álbuns dedicados à obra pianística comple
ta de Paul Hindemith, Alexander Zemlinksy e Karl Amadeus Hartmann, reflexo sobre

tudo de seu enorme interesse pela música contemporânea. 



SOCIEDADE DE 

CULTURA 
ARTISTICA Temporad 2005 
Concerto Extra-assinatura 
16 de maio, segunda-feira, 21 h 

Barroco Contemporâneo 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Prelúdio e Fuga em Si bemol, 
de O Cravo Bem Temperado 

Wolfgang Rihm (1952) 

Fragmentos Holderlin 
Fragmento 57 - Fragmento 92 - Fragmento 19: "An meine 
Schwester" (À minha irmã) - Fragmento 14- Fragmento 27 -
Fragmento 17: "Empedokles auf dem Atna" (Empédocles no 
Etna) - Fragmento 38 - Fragmento 22: "Gestalt und Geist" 
(Forma e espírito) - Fragmento 4: " Lied des Schweden" 
(Canção do sueco) 

Johann Sebastian Bach 
Prelúdio "Jesu, meine Freude" (Jesus, minha alegria) 

Wilhelm Killmayer (1927) 

da série "Cinco Novas Peças para Piano" 
Coral 
Peça para Piano nº 3 

intervalo 

Johann Sebastian Bach 
Música Vocal e Árias Sacras 
"Die güldne Sonne" (O sol dourado) 
"Der Tag ist hin" (O dia terminou) 
"Komm, süber Tod" (Venha, doce morte) 
"Wie wohl ist mir" (Como me sinto bem) 
"Bist Du bei mir" (Quando estás comigo) 

Wilhelm Killmayer 
6 Lieder sobre poemas de Holderlin 
"Der Menschen Mensch" (O homem dos homens) 
"Der Frühling" (A primavera) 
"Des Geistes Werden" (O devir do espírito) 
"Hõhere Menschheit" (Humanidade maior) 
"Aussicht" (Panorama) 
"Nicht alie Tage" (Nem todos os dias) 

Wolfgang Rihm 
Peça para Piano nº 7 

Próximos Concertos 

Teatro Cultura Artística - Sala Ester Mesquita 

Quarteto Guameri Cordas 

30 de maio, segunda-feira 

Mozart Quarteto de Cordas nº 22 
Frank Bridge Quarteto de Cordas nº 1 
Ravel Quarteto de Cordas em Fá maior 

31 de maio, terça-feira 

Beethoven Quarteto de Cordas opus 18, nº 2 
Ernst von Dohnányi Quarteto de Cordas nº 2 
Dvorá k Quarteto de Cordas opus 61 

O conteúdo editorial dos programas da 
Temporada 2005 encontra-se disponível em 
nosso site www.cu lturaartistica .com.br 
uma semana antes dos respectivos concertos. 
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A Sociedade de Cultura Artística e o Instituto 

Goethe têm o prazer de apresentar o recital 

do barítono Thomas E. Bauer e do pianista 

Siegfried Mauser, artistas de grande prestígio 

na Europa. Este recital dá início e integra uma 

série de atividades e projetos dos Institutos 

Goethe da América do Sul para o ano de 2005, 

um programa de trabalho que procura colocar 

lado a lado a sensibilidade contemporânea e 

as obras de arte, pensamento e cultura carac

terísticas do que a História denominou de Pe

ríodo Barroco. 

Para a Cultura Artística, este recital integra-se 

de maneira provocadora e instigante em nossa 

Temporada Internacional: após dois memorá

veis recitais de Antonio Meneses - nos quais o 

violoncelista tocou as Sonatas para Violoncelo 

de Bach, e seis comentários a elas, escritos por 

compositores brasileiros atuais - e entre dois 

concertos do impecável Combattimento Con
sort Amsterdam, grupo especializado na músi

ca escrita entre os anos de 1600 e 1800. 

Para o recital "Barroco Contemporâneo: Músi

ca Vocal e Música para Piano de Bach, Kill

mayer e Rihm", Thomas E. Bauer e Siegfr ied 

Mauser selecionaram peças de Bach (1685 -

1750) - para muitos o maior de todos os cria

dores da música do Ocidente - e obras de 

Wolfgang Rihm (1952) e Wilhelm Killmayer 

(1927), dois dos mais produtivos e inspirados 

compositores alemães contemporâneos. Em 

pauta, a presença de Bach na música atual. Em 

confronto e diálogo, as sensibilidades do sécu

lo XXI e do século XVIII, as formas musicais de 

hoje e de ontem, e o espírito que se despren

de da forma na música de todos os tempos. 

SOCIEDADE DE 

CULTURA 
ARTISTICA GDETHE·INSTITUT 

SÃO PAULO 

No sábado dia 21 de maio, às 11 h, Thomas E. 
Bauer e Siegfried Mauser, ao lado do regente 
João Carlos Martins e do compositor Fio Me
nezes, com mediação de Vara Caznok, esta
rão no centro de um encontro em que se dis
cutirá a Importância de Bach para a Música 
Contemporânea". O encontro terá tradução 
simultânea alemão - português - alemão e 
contará com exemplos musicais ao vivo, a car
go dos musicistas que alimentarão os deba
tes e as reflexões. 

21 de maio, sábado, 11 h - Entrada franca 

Instituto Goethe 
Rua Lisboa, 974, tel. 3088 4288 


