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temporada 
cultura artística 2019
sala são paulo, 21h

19–20.03
antonio meneses 
violoncelo
cristian budu 
piano 

23–24.04
orquestra 
sinfônica 
da antuérpia
—
robert trevino 
regência
dezsö ránki 
piano

21–22.05
alessio bax 
piano
lucille chung 
piano

4–5.06
orquestra 
de câmara 
da irlanda
—
jörg widmann 
regência

25–26.06
alexandre 
tharaud 
piano

17–18.09
quarteto ébène

1–2.10
orquestra 
sinfônica 
de montreal
—
kent nagano 
regência
alexandra soumm 
violino

22–23.10
joyce didonato 
mezzo-soprano
il pomo d’oro

5–6.11
nelson freire 
piano

série de  
violão 2019
mube, 21h

12.03
fabio zanon

29.04
sharon isbin

9.05
aniello desiderio

20.08
duo assad

24.09
thibaut garcia

Programação e datas 
sujeitas a alteraçãofoto capa: Brooke Shaden



Os concertos serão precedidos do 
momento musical, palestra de Camila 
Fresca sobre os compositores, peças e 
intérpretes da noite, que acontece às  
20 horas no auditório do primeiro andar 
da Sala São Paulo. 

O conteúdo editorial dos programas da 
temporada 2019 encontra-se disponível 
em nosso site uma semana antes dos 
respectivos concertos. Programação 
sujeita a alterações.

facebook.com/culturartistica 
instagram: @culturaartistica
www.culturaartistica.org
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guerra

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
“Scenes of horror, scenes of woe”,  
de Jeptha (1752)

Leonardo Leo (1694-1744)
“Prendi quel ferro, o barbaro!”,  
de Andromaca (1742)

Emilio de’Cavalieri (1550-1602)
Sinfonia Rappresentatione di anima  
e di corpo (instrumental)

Henry Purcell (1659-1695)
Ciaconna em sol menor para três violinos  
e baixo contínuo (instrumental)

Henry Purcell
“Lamento de Dido”, de Dido e Aeneas (1689) 

Georg Friedrich Haendel
“Pensieri, voi mi tormentate”,  
de Agrippina (1709)

Carlo Gesualdo (1566-1613)
Tristis est animam mea (instrumental)
 
Georg Friedrich Haendel

“Lascia ch’io pianga”, de Rinaldo (1711) 

intervalo

paz 

Henry Purcell
“They tell us that you mighty powers”,  
de The Indian queen (1664)

Georg Friedrich Haendel 
“Crystal streams in murmurs flowing”,  
de Susanna (1749) 

Arvo Pärt (1935)
Da pacem, Domine (instrumental)

Georg Friedrich Haendel
“Augelletti, che cantate”, de Rinaldo (1711)
 
Georg Friedrich Haendel

“Dopo notte”, de Ariodante (1735)
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Cantando a vida, 
na guerra e na paz

por Paulo M. Kühl 

“Foram os deuses os responsáveis: fiaram a destruição 
para os homens, para que também os vindouros tives-
sem tema para os seus cantos.”
Homero, Odisseia, Canto viii, vv. 579-580 (trad. de Frederico Lourenço)

Os versos de Homero lançam uma importante ideia sobre a 
tradição artística ocidental: seriam os próprios deuses a que-
rerem a discórdia e a guerra para que a humanidade tivesse 
assuntos para seus cantos. Perversa, de um lado, tal ideia 
coloca em destaque a relevância do narrar, do cantar e do ou-
vir como experiências propriamente humanas e, sobretudo, 
como a maneira mais apropriada para comover, mostrando 
que talvez esteja aí o segredo do que significa ser humano. 
Lembre-se que a origem da guerra de Troia, motor da ação da 
Ilíada e da Odisseia, está no julgamento de Páris, que esco-
lheu a deusa da beleza e do amor, e no seu interesse por Hele-
na. A paz, sempre rara, seria sobretudo um anseio. 

Se guerra e paz são parte constante da história, sua re-
presentação em música não é algo exatamente simples. No 
caso de guerras e batalhas, existem aqueles exemplos em que 
a música procura imitar os sons da guerra, tanto ao utilizar 
modos musicais e instrumentos tradicionalmente associados 
a ela, como trombetas e tambores, entre outros, ou os toques 
de guerra incitando à batalha, ou ainda as vozes imitando es-
ses instrumentos, com um ritmo agitado, entre vários outros 
recursos. Um exemplo bem conhecido é La guerre (Battaille 
de Marignan), de Clément Janequin, em que o compositor 
aproveita os vários sons da batalha e os utiliza nas vozes.

Claudio Monteverdi, no prefácio de seu Oitavo livro de 
madrigais (1638), enunciou claramente sua proposta de criar 
um estilo agitado (stile concitato), em que as palavras, o baixo-

-contínuo e a música como um todo estivessem em acordo para 
representar os assuntos da guerra. Ainda que não fosse uma 
total novidade, já que, pelo menos na tradição da música italiana, 



Zarlino já anunciara alguns elementos semelhantes quase um 
século antes, Monteverdi consegue indicar com precisão um 
caminho para composições futuras. Mais do que isso, no mesmo 
livro de madrigais enuncia-se explicitamente outro elemento 
de grande relevância: os madrigais são intitulados guerreiros e 
amorosos, mostrando assim que guerra e paz podem estar, na 
tradição musical italiana do século Xvii, intimamente ligadas às 
batalhas do amor. Mais uma vez, não se trata de uma novidade, 
pois conhecemos diversos emblemas e alegorias desde o século 
Xvi em que o tema do amor é anunciado como um constante 
conflito. Entretanto, em Monteverdi a associação de todos esses 
elementos com a música sugere percursos a serem explorados. 
Some-se a isso a predileção das óperas pelas questões amorosas, 
mais especificamente sobre os confrontos entre as obrigações 
amorosas e os diversos deveres (familiares, de estado, religio-
sos, etc.), e configura-se assim o terreno onde se desenvolverão 
diversas composições apresentadas neste concerto.

Nas obras de Haendel, tanto nos oratórios em inglês 
(Jephta e Susanna) como nas óperas em italiano (Rinaldo, 
Agrippina e Ariodante), vemos momentos diferentes da ação 
em que conflitos, internos ou externos, e o anseio pela paz 
aparecem. Os recursos para os momentos de “guerra” não se 
limitam apenas a um ritmo agitado: além da presença deste, 
em uma das duas partes das árias da capo também surgem 
saltos da voz que trazem tensão; e note-se que, nas árias de paz 
ou guerra, a oposição está sempre explicitamente musicada.  
O compositor usa recursos que tendem a pintar musicalmente 
as palavras, com movimentos ascendentes ou descendentes 
para tratar de algo semelhante na natureza ou nos afetos dos 
personagens, ou ainda notas ligadas duas a duas para falar 
de fontes ou brisas, agitação para falar de tempestades, imi-
tação do canto dos pássaros, e assim por diante. Já a ária de 
Ariodante é de júbilo, depois de ele ter derrotado seu opositor 
e conquistado sua amada: o momento de celebração também 

usa um ritmo agitado, principalmente com as notas em con-
tratempo e com a coloratura, mas trata-se do resultado final 
de uma batalha e a música insiste mais na alegria da conquista 
do que no esforço despendido. 

No caso das obras de Purcell, temos o conhecidíssimo 
lamento de Dido, queixando-se de sua sorte, abandonada por 
Eneias. Além da guerra de Troia como pano de fundo, nova-
mente vemos o conflito entre o amor e os deveres causando 
estragos. No baixo-contínuo da peça, ouvimos uma variação 
de um tetracorde menor descendente, que nos remete direta-
mente ao Lamento della ninfa, do Oitavo livro de madrigais 
de Monteverdi. Vemos aqui explicitado um emblema musical 
do lamento, de grande fortuna na história da música. Também 
uma guerra, desta vez imaginária, entre incas e astecas está na 
base de The Indian queen – só que ouvimos uma canção de 
amor, sempre evocando o sofrimento e a alegria combinados.

Da ópera italiana, temos a ária de Leonardo Leo,  
compositor da escola napolitana, fundamental para a mú-
sica no século Xviii na Europa em geral, mas também em  
Portugal e no Brasil. Na Andromaca, há mais um desdobramen-
to da guerra de Troia, com as peripécias da viúva de Heitor em 
confronto com os filhos de Menelau e Agamenão. Os conflitos 
amorosos tomam inspiração na guerra, com sacrifícios e vio-
lência. A longa ária da protagonista, com a alternância entre 
a ira contra Pirro e a ternura com o filho, vai muito além do 
tradicional esquema da capo. 

Com relação às peças instrumentais, a seleção percorre 
os séculos, com tradições muito distantes. As peças de Gesual-
do e Pärt estão dentro da chave da música vocal polifônica 
transposta para instrumentos, trazendo dos textos parte de 
seu significado: respectivamente um canto dos responsórios 
da Quinta-Feira Santa e um hino baseado em textos do Antigo 
Testamento. Se a primeira tem função litúrgica na Semana Santa, 
a segunda foi composta como uma homenagem às vítimas dos 
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atentados de Madri em 2004. Já as obras de E. de’ Cavalieri e de 
Purcell podem ser percebidas como uma maneira diferente de 
conferir significado a composições puramente instrumentais. 
Cavalieri, no prefácio da Rappresentazione di anima, et di 
corpo, indicava sua vontade de asso ciar danças ou ritmos 
específicos a determinadas situações do drama, mostrando o 
caráter experimental das primeiras obras inteiramente musica-
das. Já Purcell confere à sua ciaccona, dança muito difundida 
no período, um caráter mais austero, tal como presente nas 
óperas francesas desde Lully.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paulo M. Kühl é professor de história da arte e história  
da ópera no Instituto de Artes da Unicamp. 



Na guerra e na paz: 
harmonia através da música

e então eu PerGunto:  
no Meio do Caos, CoMo voCê 
enContra a Paz?

“Encontrando uma maneira de derro-
tar nosso governo criminoso. É isso 
que nosso movimento Intelectuais 
Unidos (iou – We owe you a world/
Te devemos um mundo) está tentan-
do fazer. Queremos parar o caos e a 
destruição e encontrar a paz.”
Vivienne Westwood, 
estilista de moda, ícone, ativista

“Encontro paz e esperança em uma 
cidade chuvosa, onde os refugiados 
encontram receptividade e força para 
pintar girassóis.”
Sita, 8 anos, refugiada, pintora

“Para a paz externa, cada um de nós 
precisa encontrar sua paz interior. O 
silêncio é o começo e o fim de todas 
as músicas e temos que valorizar isso 
neste nosso mundo tão barulhento.”
András Schiff, pianista

“Passo tempo com amigos, familia-
res e entes queridos, pois o amor é 
a razão da vida e a vida é a razão do 
amor. São eles que transformarão 
seu caos em paz.”
Victor Palazzo, 11 anos, Beirute

“Vivendo em meio às artes: segun-
do Nietzsche, a única justificativa 
para nossa existência e para este 
mundo é estética. E também des-
frutando do amor de minha amada, 
e o retribuindo.”
Alfred Brendel, pianista

“Revoltando-me contra todas as 
formas de injustiça, mas sem raiva.”
Frans Goetghebeur, ex-presidente 
da União Budista Europeia

“Através da arte!”
Frederico Lohmann, 
Superintendente da Cultura Artística

Escreva você também a sua resposta 
no cartão encartado neste programa, 
no idioma que desejar. Os cartões 
devem ser depositados na urnas dispo-
níveis na Sala São Paulo para este fim.

O pêndulo da história humana oscila continuamente entre deses-
pero e esperança, horror e êxtase, caos e tranquilidade. Somos 
uma turma inquieta, propensa ao desespero, à divisão e ao medo 
em alguns momentos e, ainda assim, misericordiosamente, ao 
otimismo, anseio e generosidade em outros.

Como cidadã do mundo, a tentação de mergulhar na turbu-
lência e no pessimismo que aparentemente permeia todos os cantos 
de nossas vidas pode me sobrecarregar às vezes, e a tentação de 
simplesmente ceder ao tumulto pode devastar o espírito. E, no 
entanto, sou uma lutadora, orgulhosa e otimista.

E então eu me pergunto: é possível encontrar paz sincera e 
duradoura dentro de um caos ensurdecedor? Se sim, como faço 
para acessá-la? É concebível que exista uma alternativa a simples-
mente se render ao barulho inevitável e aos nossos medos básicos? 
É possível, ao invés vez disso, escolher corajosamente a serenidade, 
silenciando audaciosamente esses medos?

Criadores de grandes obras de arte retratam a atrocidade e o 
pandemônio lado a lado com a tranquilidade e a equanimidade há 
séculos, mostrando corajosamente nossa natureza brutal e nossa 
humanidade elevada. A arte unifica, transcende fronteiras, conec-
ta os desconectados, elimina diferenças, acalma as turbulências, 
ameaça o poder e o status quo e exalta gloriosamente o espírito.  
A arte é um caminho valioso para a paz.

Com a ajuda de Haendel e Purcell, entre outros artistas ma-
gistrais, eu respeitosamente convido você a olhar para os mundos 
entrelaçados de conflito e serenidade externos, de guerra e paz in-
ternas, e contemplar em que parte de si mesmo você deseja habitar.

Em última análise, e inquestionavelmente, o poder de pen-
der bravamente a balança para a paz está firmemente dentro de 
cada um de nós.

por Joyce DiDonato



Joyce DiDonato
 

Vencedora do Grammy em 2016 e 2014, a mezzo-soprano Joyce 
DiDonato é admirada no mundo todo e foi já chamada de “talvez 
a mais potente cantora de sua geração ”, pela revista New Yorker. 
Com uma voz “nada menos que ouro 24 quilates” de acordo com 
o Times, Joyce recentemente foi artista residente no Carnegie 
Hall e no Barbican Centre de Londres, fez turnês extensivas na 
América do Sul, Europa e Ásia e atuou como solista convidada 
no Last Night of the Proms da BBC. 

Artista exclusiva da Erato / Warner Classics, o lançamento 
mais recente de Joyce, “Na guerra e na paz” ganhou o Gramopho-
ne Award de melhor recital em 2017. Sua gravação vencedora do 
Grammy, “Diva Divo”, compreende árias de personagens mascu-
linos e femininos, celebrando o rico mundo dramático de uma 
mezzo-soprano. O lançamento seguinte, “Drama Queens”, foi 
excepcionalmente bem recebido, tanto em disco como em várias 
turnês internacionais. Uma retrospectiva de seus primeiros 10 anos 
de gravações, intitulada “ReJoyce!” foi lançada em 2013. Outras 
honrarias incluem os prêmios Gramophone Artist of the Year e 
Recital of the Year, quatro German Echo Klassik Awards como 
cantora do ano e uma indicação ao Gramophone Hall of Fame.fo
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Il Pomo d’Oro

A orquestra Il Pomo d’Oro foi fundada em 2012, unindo um 
grupo de jovens músicos que estão entre os melhores de sua ge-
ração. Voltado a uma interpretação historicamente informada 
em instrumentos de época, o conjunto combina conhecimento 
estilístico, altas habilidades técnicas e entusiasmo artístico. 

A orquestra tem foco na gravação, execução e redescoberta 
de obras-primas da ópera, do período barroco ao belcanto, e 
para isso colabora com cantores de reputação internacional. 

O nome da orquestra refere-se ao título de uma ópera 
de Antonio Cesti, composta para o casamento do imperador 
Leopoldo I da Áustria com Margarita Teresa da Espanha, em 
Viena, em 1666. Com seus 24 cenários e efeitos especiais im-
pressionantes, como torres em colapso, deuses voadores e na-
vios afundando, Il Pomo d’Oro foi provavelmente a produção 
operática mais excessiva e cara da então jovem história do gê-
nero. Forneceu papéis para 50 cantores e durou 10 horas.Il
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Maxim Emelyanychev
 
Desde 2013, o jovem russo Maxim Emelyanychev, também so-
lista ao cravo, fortepiano e corneto, é o regente principal do 
Il Pomo d’Oro. Nascido em 1988 em uma família de músicos, 
Emelyanychev desponta como um dos destaques da regência 
russa na atualidade. Estudou na classe de Gennady Rozhdes-
tvensky no Conservatório Tchaikovsky, em Moscou, além de 
cursar fortepiano e cravo com Maria Uspenskaya. 

Emelyanychev fez sua estreia como regente aos 12 
anos de idade e desde então dirigiu orquestras barrocas e 
sinfônicas. Colabora com artistas de renome como Julia 
Lezhneva, Marie-Nicole Lemieux, Katia e Marielle Labèque  
e Joyce DiDonato.

Na temporada 2019/20, além de assumir o cargo de re-
gente principal da Orquestra de Câmara Escocesa, ele dirige 
a Orquestra da Era do Iluminismo no Festival Glyndebourne  
e na Royal Opera House. fo
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Ralf Pleger

De origem musical e teatral, Ralf Pleger é aclamado por seus 
filmes musicais e documentários de grandes personalidades. 
Vencedor de diversos prêmios, seu filme “Wagnerwahn” foi 
indicado ao International Emmy Award.

Como diretor de cinema, Ralf Pleger trabalhou em con-
junto com artistas como Daniel Barenboim, Plácido Domingo, 
Anne-Sophie Mutter, Teodor Currentzis, Cameron Carpenter, 
Vivienne Westwood e Donna Leon.

Sua encenação de Na guerra e na paz acrescenta uma 
nova dimensão à sua relação artística de longo prazo com 
Joyce DiDonato. Juntamente com a artista e o designer de 
luz Henning Blum, ele desenvolveu um conceito que comple-
menta o programa com uma narrativa contemporânea, não 
literal, porém coesa. fo
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Manuel Palazzo

Estudando balé clássico desde tenra idade no Teatro Colón 
em sua terra natal, Argentina, Manuel Palazzo viajou pelo 
mundo participando de dança clássica e moderna, ópera, tea-
tro, cinema e tv. Atua regularmente no Metropolitan Opera, 
Teatro Liceu (Barcelona) e Teatro Real (Madri), além de cola-
borar com grandes diretores como Sir David McVicar, Harold 
Prince, Laurent Pelly e Robert Lepage.

Yousef Iskandar

Yousef Iskandar é um artista visual que trabalha com instala-
ções de vídeo, fotografia, performance e arte. Nasceu em 1983 
no Líbano e, com seus 10 anos de experiência profissional, 
projeta e realiza workshops em toda a Europa. Como artista, 
experimenta uma expressão artística multidisciplinar, am-
pliando fronteiras e desafiando categorias.

Henning Blum

Henning Blum é um designer de luz residente na Alemanha. Está 
na indústria cinematográfica há 17 anos e já trabalhou em mais 
de 70 filmes, incluindo longas-metragens para todas as redes 
alemãs e o canal arte. Seu último filme, “The Florence Foster 
Jenkins Story”, estrelado por Joyce DiDonato, foi exibido em 
novembro de 2016 nos cinemas da Europa. 

Henning estudou na haW (Universidade de Ciências Aplica-
das) em Hamburgo e é membro da BvB, o sindicato de tecnologia 
de iluminação na Alemanha.

Na guerra e na paz:  
harmonia através 
da música

mezzo-soprano  
e produtora executiva 
Joyce DiDonato

direção e cravo 
Maxim Emelyanychev

coreógrafo e dançarino 
Manuel Palazzo 

diretor de palco 
Ralf Pleger

designer de luz 
Henning Blum

designer de vídeo 
Yousef Iskandar

flauta solo 
Anna Fusek

gerenciamento de turnê  
Askonas Holt

cartões
Hallmark

vestidos de Joyce DiDonato por 
Vivienne Westwood 

traje de Manuel Palazzo por 
Lasha Rostobaia 

maquiagem de 
M.A.C.

Il Pomo d’Oro

primeiros violinos
Zefira Valova
Edson Scheid 
Raul Orellana 
Stefano Rossi

segundos violinos 
Nicholas Robinson 
Daniela Nuzzoli
Mayah Kadish
Anna Fusek (violino e flauta)

viola 
Giulio D’Alessio

gamba
Natalia Timofeeva

violoncelos
Ludovico Minasi 
Cristina Vidoni

contrabaixo
Anna Maria Bator

teorba 
Gianluca Geremia

oboé e flauta
Roberto de Franceschi

fagote e flauta 
Katrin Lazar

Agradecimento especial

Carey Beebe é provavelmente o 
fabricante de cravo australiano 
mais solicitado e conhecido. 
Depois de um diploma em 
música e três diplomas de 
performance, ele se interessou 
pela construção de cravo e se 
especializou na prestigiosa 
oficina norte-americana de  
D. Jacques Way.

Em 1982, Beebe se tornou o mais 
jovem agente internacional da 
Zuckermann Harpsichords 
Inc. e desde 1999 trabalha 
exclusivamente com Marc 
Ducornet e The Paris Workshop. 

Ele examinou instrumentos 
originais em museus e coleções 
particulares e manteve ou 
preparou instrumentos para 
concertos, transmissões e 
gravações em seis continentes. 
Carey Beebe fez e afinou o 
cravo tocado durante esta 
performance.

Agradecemos ainda a Fundação 
Calouste Gulbenkian pela 
seção da tradução das letras do 
espetáculo “Na guerra e na paz: 
harmonia através da música”

—

Este projeto foi possível 
graças a generoso apoio 
filantrópico. Joyce DiDonato 
gostaria de agradecer à Pure 
Land Foundation (pureland-
foundation.com). Ela também 
gostaria de agradecer à Five 
Arts Foundation, conforme 
recomendado por Helen 
Berggruen, Susan e John 
Singer, Helen e Peter Bing, Paul 
Sekhri, The Howard e Sarah D. 
Solomon Foundation e Marnie e 
Kern Wildenthal por seu apoio 
adicional.
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24–25.03
trio wanderer

14–15.04
orchestre de chambre 
nouvelle europe
—
nicolas krauze  
regente
alena baeva violino

28–29.04
quarteto hagen

9–10.06
daniil trifonov piano

23–24.06
orquestra  
nacional russa
—
kirill karabits regente
nicolai luganski  
piano

8–9.09
gautier capuçon
violoncelo
jerôme ducros piano

22–23.09
orquestra sinfônica  
de bamberg
—
jakub hrusa regente
piotr  
anderszewski  
piano

6–7.10
khatia  
buniatishvili  
piano

27–28.10
le concert de la loge
—
julien chauvin
violino e  
direção artística
philippe jaroussky 
contratenor

17–18.11 
academy of saint 
martin in the fields
—
joshua bell
direção e violino

31.03
duo siqueira lima

12.05
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2.06
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1.09
igor klokov

24.11
joão camarero

programação e datas 
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Scenes of horror, 
scenes of woe
haendel: Jeptha (1752)
Libreto: Thomas Morell

Storgè
Some dire event hangs o’er  

our heads,
some woeful song we have to sing
in misery extreme. O never, never
was my foreboding mind 

disturbed before
with such incessant pains.

Scenes of horror, scenes of woe, 
rising from the shades below, 
add new terror to the night.

While in never-ceasing pain, 
that attends the servile chain, 
joyless flow the hours of light 

Visões de horror,
visões de assombro

Um acontecimento terrível  
paira sobre as nossas cabeças,

uma funesta canção que temos  
de cantar

em extrema desgraça.  
Nunca, nunca

tais agouros me perturbaram  
a mente

com angústias tão incessantes. 

Visões de horror, visões de 
assombro,

surgindo das sombras lá em baixo,
acrescentam novos terrores à noite.

Enquanto na dor incessante,
própria das correntes da servidão,
fluem sem alegria as horas do dia. 

 

war guerra



Prendi quel ferro, 
o barbaro!
leo: Andromaca (1742)
Libreto: Antonio Salvi, 
baseado em Racine

Andromaca
Prendi quel ferro, o barbaro!
quest’innocente svena.
Figlio, ben mio, perdonami.
Ma tu mi guardi, o caro!
Ahi, che momento amaro!
Sento spezzarsi il cor.
Ah, barbaro! Ah, tormento! 

Se non ti basta il sangue
del figlio mio infelice,
svena la genitrice,
bevi il mio sangue ancor.

Pega nessa espada, 
ó bárbaro!

Pega nessa espada, ó bárbaro!
corta as veias a esta inocente.
Filho, meu bem, perdoa-me.
Mas tu olhas para mim, ó caro!
Ah, que momento amargo!
Sinto o coração partir.
Ah, bárbaro! Ah, tormento!

Se não te chega o sangue
do meu infeliz filho,
abre as veias da progenitora,
bebe também o meu sangue.

Dido’s lament
PurCell: Dido 
and Aeneas (1689)
Libreto: Nahum Tate

Dido
Thy hand, Belinda;  

darkness shades me.
On thy bosom let me rest;
more I would, but Death  

invades me;
Death is now a welcome guest.

When I am laid in earth,
may my wrongs create
no trouble in thy breast;
remember me, but ah! 

forget my fate.

Lamento de Dido

 
 
 

A tua mão, Belinda;  
a escuridão cega-me.

No teu seio deixa-me descansar;
mais eu diria, mas a morte 

invade-me;
a morte é agora um hóspede  

bem-vindo.

Quando eu repousar na terra,
que os meus erros não criem
inquietação no teu peito;
recorda-me, mas ah! Esquece  

o meu destino.



Pensieri,pensieri, 
voi mi tormentate!
haendel: Agrippina (1709)
Libreto: Vincenzo Grimani

Agrippina
Pensieri,
pensieri, voi mi tormentate.

Ciel, soccorri a’ miei disegni!
Il mio figlio fa che regni,
e voi Numi il secondate!

Quel ch’oprai è soggetto  
a gran periglio.

Creduto Claudio estinto,
a Narciso, e a Pallante
fidai troppo me stessa.
Ottone ha merto, ed ha  

Poppea coraggio,
s’è scoperto l’inganno,
di riparar l’oltraggio;
ma fra tanti nemici
a voi, frodi, or è tempo;
deh, non m’abbandonate!

Pensieri, 
pensieri, voi mi tormentate!

Lascia ch’io pianga
haendel: Rinaldo (1711)
Libreto: Giacomo Rossi

Almirena
Lascia ch’io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri
la libertà.

Il duolo infranga
queste ritorte,
de’ miei martiri
sol per pietà.

Pensamentos, 
vós me atormentais

Pensamentos,
pensamentos, vós me atormentais!

Céu, ajuda os meus desígnios!
Faz com que meu filho reine,
e vós numes secundai-o! 

Os meus planos estão  
em grande perigo.

Acreditei que Cláudio morrera,
e em Narciso e Pallante,
confiei demasiado.
Se descoberto o meu engano,
Ottone tem valor,  

e Poppea coragem,
para vingar a afronta.
Mas entre tantos inimigos,
para vós, bravos, chegou o tempo;
não me abandonais!

Pensamentos, 
pensamentos, vós me atormentais!

Deixa que eu chore

Deixa que eu chore
a meu cruel fado,
e que suspire
pela liberdade.

A dor quebre
estas correntes,
dos meus martírios
apenas por piedade.



They tell us that you 
mighty powers
PURCELL: The Indian 
queen (c. 1695)
Libreto: John Dryden 
e Sir Robert Howard 

Orazia
They tell us that you mighty 

powers above
make perfect your joys
and your blessings by love.
Ah! why do you suffer the blessing 

that’s there
to give a poor lover such sad 

torments here?
Yet though for my passion such 

grief I endure,
my love shall like yours
still be constant and pure.

To suffer for him gives an ease 
to my pains,

there’s joy in my grief,
and there’s freedom in chains.
If I were divine, he could love  

me no more,
and I in return my adorer adore.
Oh! let his dear life then,  

kind gods, be your care,
for I in your blessings have  

no other share.

Dizem-nos que vós 
ó fortes poderes

Dizem-nos que vós, poderes celestes,
tornam perfeitas as vossa alegrias
e as vossas bênçãos através do amor.
Ah! Mas por quê tolerar  

a bênção lá de cima
para dar ao pobre amante  

tais tormentos cá em baixo?
Mas pela minha paixão  

sofro tal tormento,
o meu amor será como o teu
será constante e puro. 

Sofrer por ele ameniza  
as minhas penas,

há alegria no meu sofrimento,
e há liberdade nas grilhetas.
Se eu fosse divina, ele não  

mais me poderia amar,
e eu, em troca, adoro  

o meu adorador.
Oh! cuidem da sua preciosa vida, 

deuses benevolentes,
que eu das vossas graças nada  

mais quero.

peace paz



Augelletti, che cantate
haendel: Rinaldo (1711)
Libreto: Giacomo Rossi

Almirena
Augelletti che cantate,
zefiretti che spirate
aure dolci intorno a me,
il mio ben dite dov’è!

Passarinhos, que cantais

 
 

Passarinhos que cantais,
zéfiros que exalais
suaves brisas à minha volta,
dizei-me onde está o meu bem!

Crystal streams in 
murmurs flowing
haendel: Susanna (1749)
Libreto atribuído a  

Moses Mendes

Crystal streams in 
murmurs flowing,

balmy breezes gently blowing,
rob of sweets the jasmine bower

Bow the pines that shade  
yon mountain,

curl the softly trickling fountain,
cool the noontide’s raging power.

Riachos de cristal 
fluindo em murmúrios

Riachos de cristal fluindo  
em murmúrios,

brisas balsâmicas  
soprando docemente,

roubam as fragâncias ao 
caramanchão de jasmim.

Verga os pinheiros que dão 
sombra àquela montanha

doma a fonte que  
pinga docemente,

abranda o poder violento  
do meio-dia. 
 



Dopo notte
haendel: Ariodante (1735)
Libretto: Antonio Salvi

Ariodante
Dopo notte, atra e funesta,
splende in Ciel più  

vago il sole,
e di gioja empie la terra;

Mentre in orrida tempest
il mio legno è quasi assorto, 

giunge in porto,  
e’llido afferra. 

Depois da noite

Depois da noite, sombria  
e funesta,

brilha no céu mais belo o sol,
e enche a terra de alegria.

Enquanto que na  
horrenda tempestade

o meu barco esteve quase  
a afundar-se,

chega agora ao porto  
e a ela se amarra.

traduções: © FCG

seja amigo
da cultura 
artística!

As doações dos Amigos da Cultura Artística são muito importantes para 
garantir que nossa programação possa apresentar os principais artistas do 
mundo e que nossas iniciativas educativas continuem beneficiando milhares 
de pessoas a cada ano. 

Todos os doadores do Teatro Cultura Artística poderão participar de 
uma série de atividades exclusivas e se valer dos benefícios fiscais previstos no 
artigo 18 da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que possibilita isenção fiscal 
de até 100% do valor investido, até o limite de 6% do imposto de renda a pagar. 

CAtegoriAs de Apoio
aPoiadores de R$ 600 a R$ 2.499
BenFeitores de R$ 2.500 a R$ 6.999
Mantenedores de R$ 7.000 a R$ 9.999
MeCenas acima de R$ 10.000

Informe-se e participe culturaartistica.org / 11 3256.0223
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MeCenAs
Adolpho Leirner
Alexandre e Silvia Fix
Ameribrás
Ana Lucia e Sergio Comolatti
Ana Maria Igel e Mario Higino 

Leonel
Ane Katrine e Rodolfo Villela 

Marino
Anna Helena Americano  

de Araújo
Antonio Hermann D. M. Azevedo 
Antonio Marcos de Moraes Barros
Carmo e Jovelino Mineiro
Cláudio Thomaz Lobo Sonder
Denise Pauli Pavarina
Fabiana e Eduardo Brenner
Frédéric de Mariz
Gioconda Bordon
Giovanni Guido Cerri
Hélio Seibel
Henri Slezynger e Dora Rosset
Henrique de Campos Meirelles
Israel Vainboim
Jayme Blay
Jean Claude Ramirez
José Carlos Evangelista
José E. Queiroz Guimarães
José Luiz e Sandra Setúbal
José Roberto Opice
Lázaro de Mello Brandão
Lucila Pires Evangelista
Marcelo Kayath
Michael e Alina Perlman
Milú Villela
Minidi Pedroso
Nádia e Olavo Setúbal Jr.
Nelson Nery Junior
Paula e Hitoshi Castro
Paulo Proushan
Rosa Maria de Andrade Nery
Ruth e José Mendonça  

de Barros
Sylvia e Flávio Pinho de Almeida 
3 mecenas anônimos

MAntenedores
Alfredo Rizkallah
Cleide e Luiz Rodrigues Corvo
Fernando Eckhardt Luzio
Fernão Carlos Botelho  

Bracher (i.m.)
Gerard Loeb 
Livio De Vivo
Luis e Lilian Stuhlberger
Marcelo Pereira Lopes  

de Medeiros
Maria Zilda Oliveira de Araújo
Neli Aparecida de Faria
Paulo Bruna
Paulo Guilherme Leser
Regina e Gerald Reiss
Ricard Akagawa
Ruy Souza e Silva e Fátima 

Zorzato
Silvia e Fernando Carramaschi
Tamas Makray
Thomas Frank Tichauer
Valeria e Antonio Carlos Barbosa 

de Oliveira
2  mantenedores anônimos

benfeitores
Abram e Clarice Topczewski
Alberto Whitaker
Álvaro Luís Fleury Malheiros
Antonio Ailton Caseiro
Arnaldo Malheiros
Augusto Livio Malzoni
Bruno Alois Nowak
Claudio e Selma Cernea
Coaraci N. Do Vale
Daniela e Frederico 

Carramaschi
Dario e Regina Guarita
Eduardo Secchi Munhoz
Edward Launberg
Elias e Elizabeth Rocha Barros
Elza e George Zausner
Elza Lara Loeb
Estela Camargo
Evangelina Lobato Uchoa

Fabio Carramaschi
Fernando Lohmann
Fernando Ometto Moreno
Francisca Fagá e Rui Fernando 

R.Alves
Francisco J. de Oliveira Jr.
Francisco Montano Filho
Galícia Empreend. e 

Participações Ltda
Guilherme Ary Plonski
Gustavo e Cida Reis Teixeira
Heinz Jorg Gruber
Henri Philippe Reichstul 
Henrique Lindenberg Neto
Humberto de Andrade Soares
Isa Melaragno  
Isaac Popoutchi
Israel Sancovski
Jayme Sverner
José e Priscila Goldenberg
Junia Borges Botelho
Katalin Borger
Lea Regina Caffaro Terra
Luis Fernando Aguiar
Luiz Gustavo Fredenhagem 

Victoria
Luiz Roberto de Andrade 

Novaes
M. Bernardete Baretto de 

Menezes Sampaio
Malú Pereira de Almeida
Marcos de Mattos Pimenta
Maria Adelaide Amaral
Maria Bonomi
Maria Helena Peres Oliveira
Maria Lucia e Joaquim de 

Alcantara Machado
Maria Teresa Igel
Marina Cavalcanti de Paula 

Santos
Marly e Claudio Alberto Cury
MV Pratini de Moraes
Nelson Jafet
Nelson Vieira Barreira
Paulo Cezar Aragão
Ricardo Luiz Becker 

Roberto e Luzila Calvo
Roberto Falzoni
Rosa Maria Graziano
Ulysses de Paula Eduardo Jr.
Vavy Pacheco Borges
Victor Abel Grostein
Walter Ceneviva
Wilma Kövesi (i.m.)
12 benfeitores anônimos

ApoiAdores
Aderbal Alfredo Calderari 

Bernardes
Adriana Paranhos e Gabriel 

Montagnini
Alberto Cazaux
Ana Elisa e Eugenio Staub Filho
Ana Maria Malik
Andrea Sandro Calabi
Antonio Toledo
Antonio Vidal Esteve
Arnoldo Wald
Beatriz e Numa Valle
Beatriz Garcez Lohmann
Betty Mindlin
Carla Milano
Carlos Eduardo Seo
Carlos Mendes Pinheiro Junior
Carmen Guarini
Ciça Callegari e Luiz  

Eugenio Mello
Clara Akiko Kobashi Silva
Claudia Annunziata G. Musto
Cynthia Lara Loeb
Dan L. Waitzberg
Edith Ranzini 
Eduardo Molan Gaban e Juliana 

Oliveira Domingues
Eliana Regina Marques 

Zlochevsky
Emilio Farah
Eric Alexander Klug
Eugênia Adler
Fátima Duque
Fernando Antonio Pinto e Silva
FFR Advogados Associados

Francisco, Mariana  
e Gabriela Turra

Giuseppe Maria Zamperlini
Helio e Livia Elkis
Horas da vida.org.br
Iniciativa Agronegócios
Irmgard Jandyra Rauscher
Issei e Marcia Abe
João Carvalho
João Edevaris de Souza
João Jaco Hazarabedian 
Jorge e Lisabeth Diamant
José Avelino Grota de Souza
José de Paula Monteiro Neto
José Mauro Silveira Peixoto
José Saliby
José Theophilo Ramos Jr.
Keico Sato
Leda Tronca
Léo Forte
Lilia Katri Moritz Schwarz   
Lilian Maria Kanitz
Luci Banks Leite
Luis Renato Oliveira
Luiz Alberto Placido Penna 
Luiz Diederichsen Villares
Luiz Estevam Ianhez
Luiz Fernando Rocco
Luiz Marcello M.  

de Azevedo Filho
Luiz Roberto Giugni
Luiz Schwarcz
M. Cecilia Ribeiro da Silva
M. Luiza Santari  

M.Porto
Marcelo Ferman
Marcelo Gutglas
Marcelo Mattos Araújo
Marco Antonio Grisi
Maria Cecilia Comegno
Maria da Graça e Mario  

Luiz Rocco
Maria do Carmo Risi
Maria Zilda de Aquino
Mario Killner
Marisa e Patrick Nielander

Marta Cristina Fiori Lazzarini
Marta D. Grostein
Mauro Finatti e Caio Morbin
Milton Goldfarb
Monica Junqueira De Camargo
Beatriz e Numa Valle
Omar Fernandes Aly
Oswaldo Henrique Silveira
Patricia Giesteira
Paulo Vicelli
Pedro Spyridion Yannoulis
Raul Corrêa da Silva
Regina Celidonio e Luiz 

Fernando Caiuby L. da Silva
Renato Polizzi
Ricardo Andreoli 
Cristina e Richard Barczinski
Ruth Hiromi Harada
Sandra e Charles Cambur
Sandra Maria Massi
Santuza Paolucci Nogueira 

Bicalho
Sara e Kenneth Geld
Walter Jacob Curi
Yvan Leonardo Barbosa Lima
25 apoiadores anônimos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista atualizada em 
18 de outubro de 2019

Para mais informações ligue 
para (11) 3256 0223, escreva 
para amigos@culturaartistica.
org ou visite 
culturaartistica.org/amigos

Amigos da Cultura Artística
Agradecemos a todos que contribuem para 
tornar realidade os espetáculos e projetos 
educativos promovidos pela Cultura Artística.

http://vida.org.br/


PATRONOS DIAMANTE 
BNDES, Bradesco,  
Oi Futuro e Vale 

PATRONOS ESMERALDA 
Atlas Schindler, Camargo 
Corrêa, CBMM, Credit Suisse, 
Família Adler, Família Baumgart, 
Família Jacobsberg, Fundação 
Filantrópica Arymax, Henri 
Szlezynger, Natura, Pinheiro 
Neto Advogados, Porto Seguro, 
Santander, Flávio e Sylvia 
Pinho de Almeida e The Haddad 
Foundation

PATRONOS RUBI 
Ana Maria Levy Villela Igel, 
Banco Safra, Duratex, Família 
Carramaschi,  Machado Meyer 
Sendacz e Opice Advogados, 
Michael e Alina Perlman, Pedro 
Conde Filho, Promon, Semp 
TCl, Suzano, Valéria e Antonio 
Hermann D. M. de Azevedo

PATRONOS SAFIRA 
Agência Estado, Banco Pine, 
CCB Brasil, CCE, Cláudio 
e Rose Sonder, Elias Victor 
Nigri, Eurofarma, Festival de 
Salzburg, Frederico Lohmann 
e Frédéric de Mariz, Gioconda 
Bordon, Leonardo de Queiroz 
Ferreira, Mahle Metal 
Leve, Nádia e Olavo Setúbal 
Junior, Ogisa Participações e 
Empreendimentos, Pedro Herz, 
Polierg Tubos e Conexões  
e Polimold Industrial S.A.  
e Yara Rossi 
 
PATRONOS TURMALINA 
Adolpho Leirner, Álvaro Luis 
Fleury Malheiros, Center Norte, 
Eduardo Brenner, Engesolos, 
Fernando Lohmann ,
Fernão Carlos Botelho Bracher 
(i.m.), WHelga Verena Maffei, 
Israel Vainboim, Lea Regina 
Caffaro Terra, Marina Lafer, 

Minidi Pedroso, Otto Baumgart 
Indústria e Comércio, Pedro 
Pullen Parente, Roche, Ricardo 
Feltre, Tamas Makray, Vania 
Rolemberg e Renato Bromfman, 
Volkswagen do Brasil 

(Lista atualizada em 18.10.2019) 
 
Gostaríamos de agradecer 
também doações de mais de 
400 empresas e indivíduos 
que contribuíram com até  
R$ 30.000

 
 
 
 
Para mais informações,ligue 
para (11) 3256.0223, 
escreva para amigos@
culturaartistica.org, ou visite 
culturaartistica.org/apoie

Patronos do Teatro 
Cultura Artística
Agradecemos a todos que 
têm contribuído ao esforço 
de reconstrução do Teatro 
Cultura Artística. 

Há muitos anos o Teatro Cultura Artística é referência internacional de 
música e artes cênicas. O novo Teatro Cultua Artística será isso e muito 
mais! Novas programações, áreas educativas, restaurante, café e livraria 
manterão vivo o dia todo este importante marco arquitetônico de São Paulo.

A primeira fase de obras foi concluída em julho deste ano e a inaugura-
ção do no novo teatro está prevista para novembro de 2021. Faça sua doação!

Todos os doadores do Teatro Cultura Artística poderão se valer dos 
benefícios fiscais previstos no artigo 18 da Lei Federal de Incentivo à Cultura, 
que possibilita isenção fiscal de até 100% do valor investido, até o limite de 
6% do imposto de renda a pagar.

Informe-se e participe culturaartistica.org / 11 3256.0223

ajude o 
teatro cultura 
artística 
a emocionar 
de novo!
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CULTURAIS E ORGULHA-SE DE FAZER PARTE DA TEMPORADA CULTURA 
ARTÍSTICA 2019.

iguatemisp.com.br
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