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Moderato 
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Bettina Beckmann, Jirí Bubenícek 

Fina/e, a/legro vivace 
Todos 

Academy of St. Martin-ln the-Fields. Nevílle Marriner, regente . 
Gravação Philips 400020 2, utilizada com a gentil permissão de Philips Classics Productions, Baarn, Netherlands. 
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NOWAND THEN 
Coreografia John Neumeier 

Música Maurice Ravel 
Concerto para Piano e Orquestra em Sol Maior 

Cenário e Figurinos Zack Brown 

Heather Jurgensen Graerne Mears 
Sílvia Azzoni Lloyd Riggins 
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Vanessa Tamburi Ivan Urban 

Dina Kirkdorffer Mario Barba-Sanchez 
Natalia Horecna Vladimir Kocic 
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Gravação Oeutsche Grammophon OG 423665-2, utilizada com a gentil permissão ele Oeutsche Giammophon GmbH, Hamburg 

Editions Durand SA Paris 
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BERNSTEIN - SERENADE 
Coreografia, Espaço e Figurinos. John Neurneier 

Música: Leonard Bernstein 
Serenata para o Banquete de Platão, para violino solo, orquestra de cordas. harpa e percussão 

Five Anniversaries, para piano 

Móveis e objetos: Peter Preller e Jasper Morrison 

Richard Hoynes, piano 

Heather Jurgensen, Ivan Liska 
Emilija Jovanovic, Janusz Mazon 

Bettina Beckmann, Kim David McCarthy 
Ivan Urban 

Karin Brennan, Dina Kirkdorffer, Niurka Moredo, Karen Niles, Eva Perez, Sakura Shim1zu. 
Alexander Auld, Mano Barba-Sanchez, Radoslaw Boguski, Carsten Jung, Maksim Nisnevich, Shintaro 0-ue 

Orquestra Filarmônica de Israel. Leonard Bernstein, regente. G1don Kremer. violino. 
Gravação Oeutsche Grammophon DG 423 583-2, utilizada com a gentil permissão de Oeutsche Grammophon GmbH, Hamburg 

Boosey & Hawkes, Bonn - editor. 
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John 
Neumeier 
Diretor e coreógrafo do Bale d,1 ópera t1c 1 lamburgo desde 

1973. John eumc1er nasceu em Milwakce (EUA), cm 

l 942 Fot cm sua cidade natal que 1muou seus estudo de 

dança, com •,;-btl Shearcr, e d11)\omou-sc cm Literatura ln

glc a e Teatro, pela Universidade Marqueue Formado, 

trnnsfcnu-se para a Europa, onde estudou em Copcnhague, 

com \·e ra Volko\·a. e em Londres. na Royal Bailei .)chool Na 

e cola do Roval Balllel, Marcrn Hayck~ e Ray Barra. cmão ,t 

freme do Bale de Stuugan, "descobrem .. o jo\·em b::u\anno 

e oferecem-lhe um comrato para a companhia alemã, que 

renascia a epoca, sob a direção de John Cranko 

Em Swugart, eumeicr rapidamente pas a a bailanno

sohsta e começa a criar sua pnmeira coreografias. Seis 

anos depoi de mgres ·ar na companhia de Crnnko, assume 

a direção do Balé de Frankfurt, a conVJte de Ulnch Erfunh, 

posto que ocuparia de 19 9 a l 973 O resultados art15Ll

cos alcançados em Frankfurt nesse breve penodo de tem

po levaram o coreógrafo. em l 973, a direç:io do Balé de 

Hamburgo , atendendo a convlle de August Everdu1g ob 

a direção de Neumeier, o Balé ele Hamburgo tornou-se urna 

das mai 11nporta11Les companhias de bale da Europa e ob

teve o reconhecimemo mtemacional. 

A grande> formas, Ôs grandes bales, a conumndade e 

a renovação das tradições da históna da dança têm sido um 

dos prmcipais [ocos de rnteresse do coreógrafo. Seu apreço 

pelos ela ~icos levou-o ao tmponcnte Ciclo Tchaikovsk1 - em 

que rernlerpreta O Lago dos Cisnes, A Bela Adonnwda e O 

QL1ebra-11ozcs - , e a versões origma1s de obras como Daphnis 

et Chloe e Passara de Fogo, demre outras. 

Nesse veio ele criação, que reinverna e revigora a tradi

ção cio "bailei narrauvo" ,John N ume1er tem forjado uma 

linguagem de autor e um opte própno. A prova d1 so en

contra-se em cnações como Don Quixote. A Lenda de josé, 

The Age of Anxkty, Songfest, A Dama das Camélia , Um Bon

de Chamado Desejo, A Saga de Arthtir, Peer Gynt, C111dcrella, 

Ondine e OdtSséia, e em sua sé.ne de balés shake peananos, 

em que se de tacam Romeu e Julieta, Sonho de tima Noite de 

Verào, Othello e Mozarl e Temas de As You Ltke /t. A obra ele 

Neurneier, comudo, não se esgota no território dos grandes 

"bal lels narrauvos", uma vez que o "ballet sinfõnico", e suas 

derivações, tem recebido do artista importantes cont ri bui

ções, en feixadas sobretudo em seu Ciclo Mahler - ·com as 

' 

Smfomas de nümews 1, 3. +, 5, 6, 9 e l 0. e as bale 

Rucke1l-L1cdcr e Des Knabcn \Vundcrhom Todas essas cna

c;:ões, om:idas a obras corno Paixàa Segt111do i1o Matht·u.1 e 

MagnUicat , de Bach, e Reqt11cm. de 1o::an ,, eguram a 

posição prh1leg1ada de Neumeter e sua Companhia no pa

norama da dança do seculo XX 

Os processos cnalivos e a h1stóna da dança também 

têm merecido cuidadosa atenção do coreógrafo Suas "ofi

cmas de balé", que realiza há cerca de 20 anos em Hambur

go, tornaram-se pane integrame da temporada artística ela 

Companhia. A gravação para a T\' de urna sene de quatro 

dessas oficinas mereceu o Prêmw Càmara de Ouro da tele

visão alemã, em l º78 . Ainda para a TV, Neumeier e o Bale 

de Hamburgo produziram outra séne de oftcmas, em 1981, 

os vídeos III Sinfonia de Gustav Mahlu, Vendlung. para o 

Qu1meto de Cordas em Dó maior, de Schubert, e Cenas In

fantis, para música ele Schumann, em 1986, o filme A Dama 

das Camélias, com Márcia Haydée e o Balé de Hamburg<:-. 

recebena medalha de ouro no Festwal lnternacional ele TV 

de Nova lorque. Desde sua segunda temporada à freme do 

Balé de Hamburgo, em 1975,John eumeier vem prorno-



vendo também o evento Hamburgue1 Ballctt-Tage (Dias de 

Balé de Hamburgo) . fe uval de dança CUJO clímax é a Gala 

N111nski, dedicada, a cada ano, a um tema específico da dan

ça ou da históna do balé. Em 1978, Neume1er undou a 

Escola de Balé da Ópera Estadual de Hamburgo, sediada 

desde 1989,juntamente om a Companhia, no novo cen

tro de balé construido p lo governo de Hamburgo - o 

Ballettzentrum Hamburgjohn Neumeier. 

Sob a direção do coreógrafo. o Balé de Hamburgo tem

se apresentado regularmente em diversos países da Europa, 

no Estados Unidos, na América do Sul, na Rússia e no Ja

pão. Como arusta- onv1dado, John Neume1er Já o laborou 

com o Royal Ballet, os Bales das Óperas de Viena, Mumque 

e Dresden, o Balé da Ópera de Berlin, o Balé de Stuttgart, 

para o qual fez vánas coações, o Balé Real da Dinamarca, 

em Copenhague, o Balé Real da Suécia, em Estocolmo, o 

Balé acional da Fmlándia, o Balé do Século XX, de 

Maunce Béjart, o Balé da Ópera de Pans, o Balé de Tóquio, 

o Amrncan Ballet Theatrc, em Nova Iorque, o Balé Real de 

Wmmpeg, o Balé Nacional do Canadá e o Balé de Genebra 

a cena lírica e no mundo dos mus1ca1s, encenou Otello, na 

Ópera da Ba\'ána, e 01feu e Eu1id1ce, West ide Story e 011 the 

Town, na Ópera de Hamburgo. Como intérprete, vem dan

çando o pnnc1pal papel da Paixão Segundo São Matheus e, ao 

lado de Márcia Haydée , As Cadeiras, de Béjan, criação apre

sentada em tu mês d s Balés de Hamburgo e de Stuugan em 

ova Iorque, Buenos Aires , São Paulo, Rto de janeiro, Tel

Av1v, Berlim, Essen, Dresden , Pans e Copenhague. 

Por sua comnbuição às anes,john eume1er recebeu 

inúmeros prêmio , comendas e honranas no mundo rodo, 

dentre as quais se destacam. o DanccMagaz1ne Award, em 

J 9 3, os utulos de Doutor Honoris Causa em Bela Artes, pela 

Umversidade Marquette, em Milwakee , e de Professor, pelo 

Senado da Cidade de Hamburgo , em 19 7, o Prêmio de 

Dança da Alemanha e o Prêmio Diaghilev , em J 988; a Ordem 

de Danebrog, na Dinamarca, em 1990, o titulo de Cavaleiro 

da Ordem dCl5 Arte:. e das Letras , na França, em 1991; o Prê

mio Beno1 de Dança , em 1992, em Mos ou; o P1êmio de 

Melhor Coreografia Contemporânea no ev nto Maya 94, em 

ão Petersburgo, a Medalha de Honra da Cidade de Tóquw, a 

Medalha de Ouro Carina Ari , mais alto prêmio de dança da 

uécia, e o Prêmio da Cidade de Hamburgo, em 1994. 



Devoção 
à Dança 
Qualquer 111c11~.in ;1 obra de John l\cumc1a ser,1 \a:ta <k 

sig111ÍILat.lo ,e 11,in 111corporJr ;10 "cuncc1tl1 de ,,b1.1" ,\mm 

panhi.1 t.le dan,,1 que o wrcogralo n>n,11111u cm 1 lamhurg<' 

cs,L· Stnudo. cnador <1hra e companhia p.11úcm <t'r unu 

urncJ e md1'"1ua1cl ent1d<1dc ,\cada 1·c: qu,· ,, Bale de 

l lambur,g,1 pba no pak,1 para d,111çar as crJ.l\L1l' de 'cu 

L·orcL1graf,, e d11u,1r o que >C obsnv;1 min l' aprna" a tckn

lihrnça,, ab>L1lu1,1 dc<>sa; tn":, 111s1á11uas li ljlll' se l'ê . .: 'e 
exprnmcnt.1 na pl'lt· e o modo pelo qual a cnat;;io de um 

gramk ,mi:,w da dnn,·a 11lLL1rpm.i-'c c111 111térpn:1cs que nos 

mnstram ,, 1\·rdackm1 "l'nlldn d.i dc\'oç.1<1 <1 ,me 

Pc11,,1 que ,1 Jlo d,· "<LT\'tr ícrn1rosa111,·111c a .me'' ,cp 

um dos pr111up.11s temas d,1 obra de IL1hn ' cUlllt'1cr Porqut: 

SL' 1ra1<i. <111tcs e auma Jc tud,1 o mat<.,, de um u-1<1d11r .1 'ier 

lrn d.1quclas qu.1hdade~ que tran f,1rm.1111 <" pwduLOs cb 

cn.wa,1 humana Llll grandes ohrns d .ute DL 'L mn)';ltll1" 

ª" <1hra, n>lt.1111 tr,111,/Jgur&l,1, rnr1,L·1da;, prce1Kh1da, d, 

um tlll\ ,1 Írócor 1 d~>llll n,1 ( n lo 7di.llhL. /11 ,·111 qlll rd.i: 

<1 mais 1mptirt.1ntL lrtpll.:n da lmtona d.1 dJn~.1- O l/ud1ra-

11,1::c~. O l<1,~o de" C J\llr' e , \ R<la \,/01 llh L1dt1 u1mu , J.>-

l'IL:n Ja .me UJ dan,a t: dl1 le.11r,1. su.1 llim1 L de U11npil•\a ''111 nas ,ibra, que 'e n:pP1 tam .10 prnndti dtb Bal/,·1s Ru "-' 

ddm1c;ã1>. \iru111c1er naveg~ J 111.1ni,cm ck lcndemüs. O te/o, Lllmn Dt1p/1111, ct Cli/o,· l't1»<111' lh f'o~o c \ L.,·ndu ,,, .,, 

dl' sn1 pacurso rn111L1 .1rt1sta est,1.1k111 d.b das:-.1fita1;lics !\a par.1 c1t.11 P''liL'<1' c\Ct11plo, 

\'Crd,1dc. 'cu 11pu1 p<1rr·cc nfcrc,n um l':.pelhL1 p.1r.i as C\jll' Esse mc>1nc1 l"L'tLl dL 1rabalhn 1c111 gcradc> .1111Ja t.rr i 1-

riênci.1 · d.i alma hu1nan,1 [da e''l'nlla de ,U<b cnaçiif''i 111e1n 1111prc,,1c111.111tt dL Ll'l.11,nl's un~1nal' e de grand 1m-

sc1am da· ''/,ai/eh n.UTdllvns'', t ,11110 1 Uama dei> ( c1111t'/1u1 p.1L1n \ Dc1111u tla1 ( ,1mdf,1, [ 111 B1111tl,· ( lw111uclc1 [), >< A 
1

'/it1lkt.1 '111lô111w," WtllL> n Ciclo \f,t/1/c1 gr.mdcs Lekbra- \ugu de \uh111. Pro C111Jl ( 111,ft·1dlll Ontf111, e Od11>t' ''· dL 

·,ics csp1r11ua1s. LlllllO l'<1Ll<IO '><'t:1111d,1 Suo \lcithcu" ''U am- um ladn, e ,1 Cdu.\liahc,1'<'ait - 0111 /~Cllllt'll l )11!1, 'ª '>c111/i11 

tb. pequena:- obr,b-pnmas ,,1rcngrnhr.1' - remeter-no, ,if 111nc1 \011v ele \b,1,1 tl1hd10 e \It1;:m1" /oll,b d, A' 1:011 

aquelas reg1ôc ,·m que a ,me e capa: de tocar 0 humano L1frt' Ir-. Je l1Ulro. formam um ulllJUnto tk l''11,rg<1dura e 

O Bllllt't eu pab dL· ungem do corcl1grafo [ 11,1 Ballt'I qmltdadc not.tl't:ls Lüm dtbC' cqut\ a leme, de cnnhcc1-

que ele cncomra sua udadarna ·\ iv lu-,ka. a Literatura t' n mcmo. respeito r l1hcrdadl\ j,1hn Neu111c1er .1prnpna-sc da-, 

Teatro complcmcm,u11cs,n1dcnudacle e perrmtcm-lhc tr.:m- obras J.i \lustrn da l tlmllura e du lcatro e la: du "hallc-L 

JLar, co111 l1herdadc c desrnl'oltura. pelns 1.ml1, 1crrilM1,>s narrau1·0" uma lonn,1, um lllnccllo t' uma ubra de arte m-

ela dança 1 rume1er e um corc,1grafo capa: Jc "!alar'' hallc:t pa: ele dialogar L'Om os homc1b e mulhc:rc, Jc hLl1e 

cm 1ánas hngua>. f\las 1111pona-lhc. auma ele lllclo CL1ílllt- c1s d,11111111os do ''/Jtilld >111lontn1". tr.1d11,:io t[UC tem 

nicar-se com º'homens e mulher,·s de no.>sn tempo Para tnfcill nos ,mos 30. com ~Lt>>tnc, ,1 contnbu1('ão de 

íazr-lo. ergueu uma das mais 1mponcmcs obras da danc;a da Neumetcr não e meno, 1111pre: 1011.1111c Para John Pcruval. 

segunda l1ll'lade deste seculo um d0, mJb 1mpona111cs cr111c,1, e htstonadorcs da dança 

1 la. em pnnmro lugar, o apre (l rela u·at.!1çãu de sua cio scrulo -.. "]l1hn \;rnmc1er. nws do que qualquer ou-

ane Cma 1rad1çãu que o corcogrnlo. Lal\'ez scnundu-se Je- lro cl1rcógrafo de nu su 1e111pn tem m.mudo \'il a J 1dc.'1a dL 

vedor dela, tratou de enriquecer Penso, ,obretudo. na 1T1<1- 'ballc1 s111fón1co'. [um ttpo de h,1kJ que, cn~dll para mús1-

ncira como aborda. revigora e revive a tradi.,::io do "ballet ca s111lôrnca. j)LhSUJ uma d1mens,in cmoc1011al consncnLc e 

na1Taurn" que hcrd.1mo dn século XIX 1cume1er não re- deliberada. mas n:io um enredo que possa ser narrado lttc-

cupcra o passado w unclo-o com roupagens modernas. uu ranamcme la1s do qu,· tra:n tdétas precnncebtclas a mu-

valendo-se das arb1tranedadcs tão apreciadas pt1r uma cer- stca. [nos '/iall,·1' s111fón1cos'J ,1 rnrcugraío dctwa o comeudo 

la 1111diggi:11ts1a Seu percurso é mais radical mergulha n,» enwrnmal da obra coreogrM1cn da própna 111us1ça que tra-

fundamcmus mesmos da tradiçàu, numa Jornada ~10 ~nCLln- hJiha" Em seu percurso stnlôntLL1 Neumc1e1· cclchra. ao 



mesmo tempo. uma história ele amor com a musica ele 

GuSta\' \lahler Enire a Ili S1nfo11w ele' GL1~t,11 lv1ahlc1. de 

1975 t' a L'\ Sinfonia J,· Gw;tav .\1t1hic1. de 199-+. o coreogra

fo cril1u o~ <;egurnt s bale" para mihica do Lompos1tor· 

Rudirn-Licdcr (1976), J\ ' S111/u11w '1r Gu;t111• r-. /ah ler ( 1977). 

Lid1' und LClll uml \.\dt u11d fa111111 (l Smfonia e Aelag10 da X. 

J ll 'O \'I Sinfonia di: Gu,ta> "tllah/a l 198-+ l, D~s l\11ctbc11 

\\ unclalwm (1989) e \' Srn/r111ia dt' e rust111 i\fahh (1989). 

.:gundo John Perrn·al, "a questão verdade1rameme 

'llal que esse conjunto de obra levanta é a da 1·ahdade de 

apropriar-se de uma tibra dt> ane auto-sulICienlé como fonte 

para uma outra obra de anc. diíerernc daquela Em sem1-

nano sobre .:sse tema. o campo 1tor 1 ukas Fos as malou 

que o rnreo~riafo. ao cnar um balé, faz com a mü 1ca o 

mesmo que o compos11ur faz com um poema ao escrever 

uma cancào Em ambo~ os casos, ele aponu11·a, um dos ar

lt tas torna-~e hrgemôrnco e 'usa' o trabalho do outro. não 

hawndo oh1eçõe< .t essa apropriação desde que essa relação 

eja honc 'la ennqucça amba as obras. Quanlo aos '/iallc1s 
sinfônicos' de Neumeicr. sobretudo à sua longa e escanca

rada histona de amor com a müstca ele Mahlcr. dina ser 

muito pouco provavel que o compositor, ao escrever sua 

müstca. tivesse em mente 1magen como aquelas que poYo

am os bales. Mas estes oferecem analogia conl'inccntes 

para a müs1ca escrna e pcn1111em ao publico uma nova 

compreensão das parl!tura qu . ass11n. bcneíic1am-se com 

a inspiração e a nqucza que empre iam à coreografia. Esse 

ato ele dançar para a implicações e para a estrutura da mu

sica não constr:mge nem a pannura nem a coreogra fi a. Ao 

cornrário, esse dançar trouxe ao repenóno do Bale de Ham

burgo uma coleção ele obras 1mponames. ambiciosas e ele 

grande imaginação " 

A espmtualidade é uma con lante no trabalho de John 

Neume1er Essa esp1ntual1dade, que parra discreta e ULil nas 

1 Le Sacre 2. V Sinfonia de Gustav Mahler 3. Othello 

4. Peer Gynt 5. Requiem 6. Paixão Segundo São Matheus 

fre ta de seus "ballc-1.> narral!l·o," e de .seus "ballt•ts smfõm

cos". encontra sua melhor e. prcs ão na PaLxlio .'.:>cgundo Seio 

Malhcus. Lnada cm 1981. para a musica de Bach Ao longo 

de mais de quatro horas, a Paixlio celebra, atra1·és de dan

ça cm c~tado puro o cnwntro da humarndade com o Sagra~ 

du e, pnr reílcxo, com a própria condição humana. Desco

nheço, na lmtoria do bale e da dança, obra mais poderosa 

ou como1 ente do que a 1mcn a "catedral coreográf1ca" de 

Ncume1cr/Bach. a esteira de Malhcus. o artista trana a lu:. 

ainda, duas ouu-as obras de grande nnportãncia 1\fag111fical 

(Bach) ele 1989, e Rrqu1em . criado em 199 l , para o Réqu1-

em ele Mozart e cantos gregorianos. 

No entan10, a 1magtnac,.ão prod1g10 a do n1reógralo 

tran borda também em outras direções e clom1rnos da dan

ça. Por conta d1s o, ua obra abn a mações nas quais a 

escala é menos monumental. ma a 111qu1etações ão as 

mesmas. Penso, por exemplo, em balé com0 Lt S11uc 

(l 972). uma IC1Lurn humanista de A '.:iagrac;ào da PrimaYe· 

ra , de tra1'in ki. O Caso l lwnlc1 (1976), uma espec1e ele 

mediLação cureografica sobre a culpa. Dan Qwxotc (1979). 

em que a paruwra de Richard 51 rauss da lugar a uma rcílc

xão sobre o mito do herói. e em obras como Sp1ing anel Fui/, 

Now anel Thcn e Bernstci11-SacnaJc 

A temporada brasileira de John N~umeier e cio Bale ele 

Hamburgo mostra um cnador, cima companhia e criações 

que propõ~m ao público não apenas uma apreensão reno

vada do ato de dançar. Eles postulam. JUntos. uma nova 

percepção <la dança e das razões ele d·ançar. 

Rui Fontana Lopez 
Analista Jungu1ano 
CrnKo ck dança e 1cn1ro de 1979 a 1 <lB8. 

Diretor do Bale tia Cidadr Jc S.io P:1ulo de 

IQ89J JQY2. 

'• 



Balé de John Neumeier 
com base no romance de Alexandre Dumas, filho 

Música: Frédéric Chopin 

Coreografia e Encenação: John Neumeier 

Cenário e Figurinos: Jürgen Rose 
NDR Symphony Drchestra. Haribert Beissel, regente_ Volker Banfleld. piano Alkor-Edltion, Kassel, GmbH 

Estréia pelo Balé de Stuttgart em novembro de 1978 

Estréia pelo Balé de Hamburgo ern janeiro de 1981 



m uma sala luxuosa . 

Um leilão está prestes a acomecer. À venda, 

todos os objetos do apanamemo, cuja mora

dora morreu sem deixar herdeiros. Postada 

entre o leiloeiro e o público, Nanina, sua Rei criada, prepara

se para deixar a casa. 

Visitantes curiosos, compradores, amigos e conhecidos 

- demre os quais o velho Mo11sieur Duval - examinam as pe

ças a serem leiloadas. 

o Teatro dr Variedades 

Encena-se o balé Manon Lescaut , históna da 

vida da famosa cortesã do século XV111, dilace

rada entre a ânsia por uma vida de luxo e o 

amor. Marguente Gautier, uma das mais belas e desejadas 

cortesãs pans1en es, assiste ao balé. Comovida pelos sofri

memos de Manon , Marguente pressente que o destino da

quela personagem talvez seja semelhante ao seu. No entan

to, recusa-se a aceitar Manon como um reílexo de si. 

Armand Ouva/ admira a beleza de Marguentc Já há al

gum tempo, mas à distância. É no teatro que os dois, afinal, 

são apresentados. Exaltado e eufónco por té-ia conhecido, 

ele acompanha apaixonadamente as cenas do balé e reco

nhece em si muitos dos traços de Des Grieux, amante apai

xonado de Manon . Por um momemo, o jovem chega a te

mer que o futuro lhe reserve as mesmas desvemuras. 

Terminado o espetáculo, Marguerile decide continuar 

a divertir-se. Embora acompanhada pelo emediante Conde 

N., ela convida Gaston - um amigo de Armand - e Prudence 

- uma cortesã bastame vulgar - para sua casa. Armancl 

Um jovem -Armand Duval - mompe inesperadamente 

na sala. 'Parece transtornado. Ao reconhecer aquele lugar, 

que lhe é tão familiar, quase desmaia. Monsieur Duval am

para o filho cannhosamente. Tomado pelas lembranças, 

Annand começa a contar sua história ao pai. 

Duval junta- e ao grupo e Marguente aproveita-se da pre

sença dele para provocar o jovem Conde N. Ela o irrita a tal 

pomo que o Conde, enciumado, acaba por retirar-se. 

Um ataque de tosse obriga Marguerite a recolher-se. 

Armand acompanha a jovem aLé seus aposentos, oferecen

do- lhe ajuda. Subnamenle, num repente de entusia mo, 

confessa-se apaixonado por ela. Embora comovida pelo 

calor daquela declaração , Margue1ite parece não acreditar e 

mantém Armand à distãn ia. 

No emanto, o passar do Lempo estreita o relacionamen

to dos dois jovens. Marguerite continua a levar a vida a que 

está habituada: corre de baile em baile, pula dos braços de 

um admirador para os braços de ouLro, tro a o velho Duque 

pelo jovem Conde. A espera, Armand não se afasta dela. Pre

ocupado com o estado de saúde de Marguelile , chega a 

acompanhá-la quando ela se muda para o campo para vi

ver na magnlfica casa que o Duque pusera à sua disposição. 

Anna Polikarpova - Marguerite Gautier 
Lloyd Riggins - Armand Ouva/ 
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o campo. 

Emhl1ra afastada da ucbde. Mmgt1rn1c. smLcn

tada pdo D11quc. conunua a levar a \1da turbu

lenta e cl1ss1pad~1 de emprc Ate que acomcce 

o que era de se esperar o conlnintc1 rntrc A1 nwnd e o Du

que Pela pnme1ra \'C:. Mmguai1, defcncle em publico o 

novo a mame e, assim, renuncia a nque;:a e a .cgurança 

lnd1gnaclos, o DL14uc e seu. conv1clados retiram-si? da La a. 

1-111almellle a sós, Armancl e Marg11m1, podem exprcs. ar 

li1Temerne seu amor 

A lembrança dos momentos de lehc1clade que vi,·era no 

pas ado aura Armancl ele volta ao presente. Transtornado. 

mais uma vez sente-se a b ira de um colap o. :icu pai. emo

c10nado mas sem envergonhar-se, recorda o papel que lhe 

coubera naquele drama Ao saber do upo de vida que o fi
lho levava ao lado da cortesã. Mo11s1eur D11val, sem que 

Armando saiba, procura ,\,fargucnte na casa de campo e 

exige que ela se separe de Annand, em b nef1cio do nome 

e da honra da familia Ouva/ Como pr01·a de eu amor. 

f\largurnte aprove!la-se de uma au ênc1a do amado. foge da 

casa de campo que repartiam e \'Olta a Pan onde. desc pc

ra<la. mergulha novameme na 1·1da de cone~a 

Anna Polikarpov Marguente Gaut1er 
Lloyd Riggins Armand Ouva! 

Lim poUCll ma1-, c:almo. \1 mand retoma sua narrJtl\,l e 

conta ao pai L> que pa,;sou •lll chegai de \OlLJ ..tquda c.1:a 

entao dcscna E:m \àc1 e~pcr.1ra por :\f(11guc111, por muno 

tempo, -;cm saber o que pensar, ate quL' ,u111w ,1 .:11ad,1 

para sua completa 'urpresa emrega-lhc uma LJrtJ 'ela, 

1'vlc1r,i;ucritc altrma que Jª nâo o ama e que 101ta .1 Pans e à 

11da de cortesã '-.em acrcd1t.1r no que k. A1 m,111J <lirige-se 

tmcd1a1amrnte a ctdade Depois de proLUrar por sua ama

da durante toda a noite. ele afmal a cncornra nos braços de 

outro homem 



0.1 Champ -Elysées. 

Passado algum tempo, Armand e Marguente 

voltam a encomrar-se, casualmente, nos 

Champs-Elysées Ela está acompanhada por 

uma bela mulher, a cortesã 01ympia, a quem Armand - para 

provocar ciume , numa espécie de li.ngança por sua própna 

dor - passa a conepr. 

Já gravemente doente, Marguelile visita Armand pela 

última vez e pede-lhe que não conunue a humilhá-la. No

vamente próximos, o amor que amda os une revive . No 

eman to, ao adom1ecer, um pesadelo assombra Margueiite 

com a figura atormentada de Manorr. Ela desperta t.lecid1da 

a honrar sua promessa a Monsieur Ouva/ e, em segredo, 

deixa An11a11d para sempre Pela segunda vez, ele encontra

se abandonado e só. 

Tempo depois, para vmgar seu amor fendo. Armand 

decide-se pela maior das ofensas à amada. durante uma 

grande festa, entrega-lhe, à vista de todos, um envelope 

cheio de dinheiro - "pagamento pelo serviços prestados". 

Marguc1ite desmaia. 
A história de Armand , a que seu pai ouve emociona

do, chega ao final Os dois homens separam-se Quando 

Anna Polikarpova - Marguerite Gautier 
Lloyd Riggins - Armand Ouva! 

Ao lado, Balé de Hamburgo, ensemble 

Annand está sozinho, Nanina, que o ou11ra falar, aproxima

se e e!llrega-lhe o diário ele Margue1ile. Ele começa a ler e 

descobre que a doença que a matou evoluíra muito rapida

mente. A leitura cio diário transporta-o de volta ao passado. 

Ele parece estar novamente ao lado da amada, quando 

de sua derradeira ida ao teatro , para ver Manon Lescaut. 

Banida, exilada na América e pobre, Manon ainda tenta 

burlar as autondades. Mas o fim é inevitável e a heroína -

exausta, doente e desesperada - morre nos braço de Des 

Glie1;x, que não a abandonara nem mesmo no exilio. Ao 

deixar o teatro , Margue1ite parece obcecada. Em seus pesa

delos febris, a desgraça de Manon confunde-se com sua 

própnas esperanças e recordações. Ela quena tanto rever 

Armand, nem que fosse por uma úrnca e uluma vez ... Aban

donada pelos amigos dos tempos de vida mundana, só ao 

cliáno Marguerile pode confiar eus medos e sua angúslla, 

aquele mesmo diário que Nanina acabara ele entregar~ 

Annand. a pobreza, e profundamente solitária, Margueiile 

liberta-se para sempre da dor, da doença e cio infortúnio. 



Chantal Lefévre - Marguerite Gautier 

otmo da obra p1anistica de Frédénc Chopin . ./J-,:/rf''' 

em A Dama Jas .a111d1ru de John eumcier. Largo da onata cm S1 menor 
Opus 58 (1844) 

Conccno para Piano e Orquestra n" 2. m Fá menor 

Opus 21 (1829! 

. Y,.f',,/"k . I /r 

Valsa nº 1 em La bemol maior, e.las 3 ValsJs Rnlhantes 
Opus 34 (1835) 

3 Escocesas, do Noturno, larcha Funcbre e Tres E cocesa. 
OptiS 72 (1826) 

Largo da Sonata em 1 menor 
Opus 58 (18+1) 

Prelud1os n'" 2, em Dó menor, 17, em Lá bemol maior, e 15, 
em Ré bemol maior, dos 24 Prelüd10 
Opus 28 (1836 - 1839) 

Largo da Sonata em 1 menor 
Opu 58 (18-H) 

Prelúchos n"' 2, em Dó menor, e 24 em Ré menor dos 24 
Prelud1os 
Opus 28 (1836 - 1839) 

. fe.r,,l'/r- . 6H· 
Grande Famasia sobre Ánas Polonesas para Piano e Orques
tra, em Lá Maior 
Opt!S 13 (1828) 

Balada em Sol menor 
Opus 23 (1831 1835) 

Grande Polonmse Bnlhamc, precedida de Andante S 1anato 
para Piano e Orquestra, em Mi bemol maior 
Opus 22 (1830131 - 1 34) 

Romanze, segundo mov1mcmo do Grande Conceno para 
Piano e Orquestra em Mi menor 
Opus 1 / (1830) 

Largo da Sonata em 51 menor 
Opus 58 (J 844) 

Pela idéia, pelo estimulo e pela a1uda na seleção mu ical, 

agradeço de cora ão a Gerhard Mark on. 

John Neumeier 



~útpeutdç~ 
Música: Antonín Dvorák 

Música: Maurice Ravel 

Música: Leonard Bernstein 
.. 



Coreografia e Figurinos: John Neumeier 

Música: Antonín Ovorák 
Serenata para Cordas em Mi Maior, Opus 22 

Academy of St. Martin-in-the-Fields. Neville Marriner, regente. 
Gravação Philips 400020-2, utilizada com a gentil permissão de Philips Classics Produclions, Baarn, Netherlands. 

Estréia dos movimentos 1, 4 e 5 em abril de 1991, pelo Balé de Hamburgo 

Estréia da versão completa em outubro de 1994, pelo Balé de Genebra 
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Na página ao lado, Balé de Hamburgo, ensemble. 

Nesta pagina: acima, Janusz Mazon; no alto, Betina Beckman, 
Jirl Bubenicek e ensemble 

omcce1 a coreografar a "c:renaLa para ardas 

de Drnrak em abnl de 199 J. o m1cio do tra

balho ocorreram-me as palavras spnng and fali. 

<;ena um mulol Recordei, então, que C1erard 

l\ lanlcy liopkms, lírico inglês, dera esse 1itulo a um poema 

e cmo no oULono ele 1 80. D1·o rák compô a renata na 

prnnmua ele 1 75. Um cu no 1n1m ,tio <le tempo! 

Sp1111g c.md fo/I , cm mglês, e um u1ulo que abnga diver

sos senudos Em sua traduc,,ão mais direta, s1g111fica al10 e 

queda, ou, 111<\IS a111·ami:n1e. saltar e cair L!m utulo ideal 

para uma peça moderna ou da "no1·a dança" "Queda e rc

cuper;:içáo" - para Dons Humphrey, os dois pnnc1p10s l'un

damelllais atr:ll'és dos quais ~e da o movimelllo. Ela chama-

1·a ess pnnc1p10 de "are entre dua mortes" - a morte da 

falta de mo1i111ento e a morte do emregar- e completamente 

a gra1 idade obre essas noçôr ela construiu sua técrnca, 

a qual lo e Lunón dana conunuidade. 

Spnng and Fall refere-se também a primavera e ao ou

Lono, quando nascem o brotos e caem a folha amarela

das. Em inglês , as duas palavras têm ainda uma s ·ne de 

outro 1grn1'1cados, o que conlere à frase uma dimensão 

mctafís1ca que segurameme não i: apou a l lopkm : pnng 

- fome . mola, ongem,Jall - tombo, cacho ira, decadência, 

pecado ongmal EsLaçôcs do ano, e tações da viela. arco 

emre clua mone , a ht. tona da humanidade depois do 

p cado ongmal Tudo isso, certamente, estava 111clu1do no 

Ululo de Hopkms - pring and Fali. I ... ] Dvorãk a1mwa a 

natureza Para Hopkms, ela era tão 1mponame que seu d1á

no esta n~pleto de obser\'ações minuciosas da natureza, des

cnçôe de fomrnçôc ele nuvens, arvor , plallla , água . 

Spnng and Fali 

A natureza como espelho da vida humana ... Este não 

é m u tema, não neste balé, que nasce 1meiramente da dan

ça e dos bailarmo . A 1mm, Loca-me a mul1ipl1cidade ele 

semidos dessas clua palavras, _1u Lapostas de modo quase 

ab LraLO É esse u1ulo curto, rico em assoc1açôes, 1·izmho do 

ato ele dançar, que v !ta e meia me vi.sila ! ] Musica da lin

guagem. Linguagem do mo11tnemo. Movimemo ela músi

ca M us1ca movellle - dançai E te é o Lema Spring and Fall 

e o nome ele meu balé 

John Neumeier 

/ 



Now and Then 

Dancing my joumey 

beLween then and now, 

now and then l remember. 

Dançando meu caminho 

emre hoje e OLllrora, 

hoje e ouLrora recordo 

].N. 



Ao lado, Balé de Hamburgo, ensemble 

No alto e acima, Heather Jurgensen e ensemble 

Coreografia: John Neumeier 

Música: Maurice Ravel 
Concerto para Piano e Orquestra em Sol Maior 

Cenário e Figurinos: Zack Brown 

Orquestra Sinfônica de Londres Claudio Abbado, regente. Martha Argerich, piano. 
Gravação Deutsche Grammophon DG 423665-2, utilizada com a gentil permissão de 

Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg Edltions Durand SA, Paris 

Estréia pelo Balé Nacional do Canadá em fevereiro de 1993 

Estréia pelo Balé de Hamburgo em janeiro de 1994 

/1 
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Coreografia, Espaço e Figurinos: John Neumeier 

Música: Leonard Bernstein 
Serenata para o Banquete de Platão 

para violino, orquestra de cordas, harpa e percussão 

"Five Anniversaries" 
para piano 

Móveis e Objetos: Peter Preller e Jasper Morrison 

Richard Hoynes, piano 
Orquestra Filarmônica de Israel. Leonard Bernstein, regente Gidon Kremer violino 

Gravação Deutsche Grammophon DG 423 583-2. utilizada com a gentil permissão de 
Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg Boosey & Hawkes, Bonn - editai 

Estréia pelo Balé de Hamburgo em junho de 1993 



Na página ao lado. Heather Jurgensen e Ivan Uska 

Ao lado, Balé de Hamburgo, ensemble 
Abaixo: à esquerda Ivan Liska, Janusz Mazon e ensemb/e; 
à direita Balé de Hamburgo, ensemb/e 

or4uc r;ta é a maneira cena de se dedicar ao 

amor, llU ele ser a ele rnncluz1do, lc\·ado por 

um omro Parundo desta beleza srngular, rle

\'ar- e sempre mJt<; alto. em nome daquela be-

leza que e urlica . Coow que cm degra u : de urna para 

duas, de duas para todas as lonna ·belas, das forma bela 

para as belas ac;õcs e belos cosi umcs, e dos belos costumes 

para os belo ccinhecrrnemo , ,llt.' que cios conhecimentos 

Lhcga-se. finalmente. àquele conhcnmemo que e conhcc1-

111cn1u da Bele:a mesma, e de ma1 nada e então. por fim. 

reconhece-se o Belo. 

Sócrates 
111 ·'Banquete" de Plat;l\1 



SOCIEDADE DE 

CULTURA 
ARTISTICA 

apresenta 

TEMPORADA 1996 

Abril 9 - 10 - ll 
OS SOLISTAS DE MOSCOU 

Regeme e solista: Yu1i Bashmet - viola 

Maio 6- 7 - 8 
ORQUESTRA GEWANDHAUS DE LEIPZIG 

Regeme: Kun Masur 

Maio 14 - 1 5 - 16 
QUARTETO GUARNERI 

cordas 

junho 6- 7 
YOYOMA 
violoncelo 

junho 17 
KATHLEE BATTLE 

soprano 

junho 24 - 25 - 27 
NELSON GOERNER 

piano 

Agosto 8 - 9 - 12 
MAXIM VENG EROV 

vio li no 

Setembro 2 - 3 - 4 
ORQUESTRA ACIONAL DA FRANÇA 

Regeme: Charles Dutoü 

Setembro 24 - 25 - 26 
ORQUESTRA DE CÂMARA FERENC USZT 

Solista: Mamice André - trompete 

Outubro 21 - 22 - 23 
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN 

Regentes: Pierre Boulez e Davi.d Robertson 

ovembro 8-11-13 
CECILIA BARTOLI 

mezzo soprano 

Renovação de assinaturas: até 20 de março 
Novos assinantes: a partir de 25 de março 

TEATRO CULTURA ARTÍSTICA 
Rua Nestor Pestana, 196 - Informa ões Tel. 256 0223 / 257 3261 

Vendas pelo cartão American Express - Tel 263 0066 



Ópera Es atai de Hamburgo 
Superintendente Professor Doutor Peter Ruzicka 

Diretor Musical Professor Gerd Albrecht 

Diretor do Balé John Neumeier 

Balé de Hamburgo 
Diretor John Neumeier 

Diretora Administrativa Ulrike Schmidt 

Coordenador de Produção Rolf Warter 

MaTtres de Ballet Giselle Roberge, llse Wiedmann, lrina Jacobson (convidada}, Eduardo Bertini, Kevin Haigen, Victor Hughes 
Coreólogas Susanne Menck, Sonja Tinnes (convidada} 

Maestros Gregor Bühl, Eri Klas, Markus Lehtinen, Rainer Mühlbach, Vel/o Pahn, Klauspeter Seibel 

Músico-chefe Richard Hoynes 

Pianistas Richard Hoynes, Michael Huber, Ondrej Rudcenko, lrina Tschaikowa, Stefan Wischniowski, Vlasta Woltar 

Primeiras-bailarinas Bettina Beckmann, Anna Grabka, Gigi Hyatt, Heather Jurgensen, Chantal Lefévre, Anna Polikarpova 

Primeiros-bailarinos Gamai Gouda, Ivan Liska, Janus Mazon, Frédéríc Olivieri , Lloyd Riggíns 

Bailarinas-solistas Joelle Boulogne, Laura Cazzaniga, Joelle Henry 

Bailarinos-solistas Jirí Bubenícek, Otto Bubenícek, Kim David McCarthy, Nicolas Musin, Radik Zaripov 

Bailarinas Silvia Azzoni, Anna Rita Bernardini , Odette Borchert, Karin Brennan, Valeria Chmilnicka, Lisa Cueto, Catherine Dumont, 

Anne-Catheríne Haller, Sonja Herrmann, Natalia Horecna, Emilija Jovanovic, Dina Kírkdorffer, Megumi Kondo, Bettina Marup, 

Niurka Moredo, Karnn Niles, Eva Perez, Adéla Pollertová, Sakura Shimizu, Vanessa Tamburi , Joanne White 

Bailarinos Alexander Auld, Maria Barba-Sanchez, Radoslaw Boguski, Jacek Bres, Eduardo Cueto, Jean-Jacques Defago, 

Johan Holten, Carsten Jung, Vladimir Kocic, Graeme Mears, Jacopo Munari, Maksim Nlsnevich, 

Shintaro 0-ue, Manuel Pelmus, Jacek Tyski, Ivan Urban, Dírk Weyerhausen 

Administração de turnês Katharina Benthaak 
Secretária do Diretor do Balé Birgit Pfitzner 

Assistente da Diretora Administrativa Katrin Winkler 

Relações públicas e assessoria de imprensa Sascha Merlim 

Fotografia e programação visual Holger Badekow 

Direção técnica Mathias Kranzusch 
Inspetoria Ulrich Ruckdeschel 

Iluminação Carsten George, Karl Heinz Torkler, Karl-Heinz Wohlgemuth 

Som Gisela Tuchtenhagen, Michael Cords 
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