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L’Elisir D’Amore novembro/2012/ Revista L'Opera Italiana 

 
"[...] La divertente e bem riuscita messinscena del regista Walter Neiva ha 

saputo creare con sensibilità scene di grande comicità, durante tutto lo spetacolo, 

come la scena delle due anziane ubriacate del liquore di  Dulcamara, che tentano di 

conquistare Nemorino. Neiva ha creato un spettacolo lieve, fluente e coinvolgente."  

 

Revista L’Opera 

em novembro/2012 
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L’Elisir D’Amore junho/2012/Estadao.com.br 

 

Críticas de L’Elisir d’Amore - direção Walter Neiva 
 

....fica evidente numa montagem equilibrada como a do Teatro São Pedro, em 

que todos os elementos parecem se encaixar de modo espontâneo. O belo cenário 

de Sílvio Galvão e a luz de efeitos delicados de Fábio Retti oferecem um pano de 

fundo sólido sobre o qual podem atuar a inventiva direção cênica de Walter Neiva e a 

regência segura de Emiliano Patarra.  

 

Critica de João Luiz Sampaio - O Estado de S Paulo. 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-delicadeza-de-o-elixir-do-amor,892772,0.htm  

 

João Luiz Sampaio 

em 28/06/2012 

 

L’Elisir D’Amore junho/2012/Movimento.com 

 
Um espetáculo bem cuidado nos figurinos, transpostos para uma época mais 

moderna, talvez dos anos de 1940, na aldeia em que se passa a história, em tons 

neutros e de boa combinação e com único cenário de feliz concepção de Sílvio 

Galvão, ambientando plenamente e com satisfação o âmbito da ópera enfocada, 

com o detalhe da fidelidade e a convicção de que realmente se trata daquilo que se 

vai ver cenicamente. Parabéns aos responsáveis por essa ambientação. 

Walter Neiva, experiente homem de teatro, fez a sua parte conduzindo nos 

jogos cênicos todos os figurantes, coro e solistas de maneira suficiente e muito bem 

cumprida da parte teatral do espetáculo, com propriedade especial para os seus 

intérpretes principais.  

 

Escrito por Marco Antônio Seta em 28 jun 2012 nas áreas Crítica, Movimento.com 
http://www.movimento.com/2012/06/lelizir-damore-sucesso-na-estreia-em-sp/   

 

Marco Antônio Seta 

em 28/06/2012 

 

L’Elisir D’Amore junho/2012/Operaeballet.blogspot 

 
Walter Neiva consegue, com mestria e sem inventar moda, modernizar a 

ópera, transportá-la para a década de 40 e ser fiel ao libreto. Não inventa moda, não 

faz firulas e não quer aparecer mais que os outros. Ideias criativas e inteligentes fazem 

parte de toda a apresentação, suas marcações são corretas, a movimentação dos 

cantores e do coro realça o cômico. Arranca muitos risos da plateia, diverte e 

emociona ao mesmo tempo. 

O cenário é de uma beleza sem igual, digno de figurar em grandes teatros. O 

melhor cenário apresentado pelo Theatro São Pedro nos últimos anos. Os figurinos 

impecáveis e a luz realçaram ainda mais a apresentação.  

 

Escrito por Ali Hassan Ayache em 27 jun 2012 nas áreas Crítica, Operaeballet.blogspot 
http://operaeballet.blogspot.com.br/2012/06/criatividade-reina-no-theatro-sao-pedro.html  

 

Ali Hassan Ayache 

em 27/06/2012 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-delicadeza-de-o-elixir-do-amor,892772,0.htm
http://www.movimento.com/2012/06/lelizir-damore-sucesso-na-estreia-em-sp/
http://operaeballet.blogspot.com.br/2012/06/criatividade-reina-no-theatro-sao-pedro.html
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L’Elisir D’Amore junho/2012/Revista Concerto 

 
A diferença  foi a encenação de Walter Neiva, no todo bem conduzida e 

acabada. De corte tradicional, a montagem trabalhou com cenários naturalistas 

(Silvio Galvão), bonitos figurinos (Ingrid Furtado) e uma iluminação eficiente (Fábio 

Retti). Ambiciosa na medida certa de seus recursos, a produção acabou alcançando 

um resultado muito bom, //()-Essa produção de O elixir do amor, sem dúvida, sinaliza 

um novo referencial para o Theatro. A expectativa é de que, a partir daí, se consolide 

uma nova cultura de produção de qualidade, em que, qual um círculo virtuoso, novas 

exigências artísticas motivem novos investimentos financeiros.  

 

Crítica de Nelson Rubens Kunze /Revista Concerto 
 http://www.concerto.com.br/textos.asp?id=281  

 

Nelson Rubens Kunze 

em Junho/2012 

 

Carmen agosto/2009/Movimento.com 

 

Carmen, do Guaíra, na TV - Parece Mentira!!! 
 

A TV Educativa do Paraná transmitiu nesta noite de segunda-feira dia 12/10 pp 

a edição completa da ópera “CARMEN”, de Bizet, com direção artística de Walter 

Neiva. Não se pode julgar música por gravações, principalmente vozes. Portanto, esta 

matéria não versa sobre o espetáculo ao vivo no Teatro Guaira, mas sim sobre o que 

foi possível ver NA TRANSMISSÃO TELEVISIVA. Nela, é possível ver e ouvir muita coisa, e 

concluir idem.  

A primeira conclusão é de absoluta admiração e emoção pela magnífica 

produção, digna dos grandes palcos do mundo; a segunda é de total entusiasmo 

pela atuação da protagonista Luciana Bueno, a qual, descontados possíveis enganos 

a que podemos ser conduzidos em gravações, mostrou na TV ser autêntico meio-

soprano cantando “CARMEN”, ao contrário de quando a vimos no BARBEIRO do 

Teatro João Caetano no Rio de Janeiro há pouco tempo. Canto de ópera é assim 

mesmo: um dia um meio-soprano lembra a Besanzoni, no outro, em outro papel, o 

sopraninho da escola.  

A Bueno, pelo que se viu na TV, cantou muito bem, com muita expressão, 

muita presença, muita “garra” e lindas pernas... Que mais se pode querer de uma 

Carmen? Todo mundo aqui em casa bateu palmas, e depois da seguidilha até nosso 

cachorro Telramund abanou o rabo contente...  

Os demais estiveram, na TV, dignos da produção e da protagonista. 

Arranjaram um Don José jovem, bonito e com pinta de navarrês, o argentino Marcelo 

Puente, um Toureiro convincente, o barítono David Marcondes, uma Micaela delicada 

e bem no papel, Cláudia Azevedo, uma Frasquita de exceção, bem nos muitos 

agudos, Luísa Kurtz.  

Cenários bonitos e inteligentes, cena dramática bem ensaiada e muito teatral, 

orquestra excelente, sob regência de Alessandro Sangiorgi. Coros fantasticamente 

bem, e uma Mercedes, um Remendado e um Dancaire de luxo.  

Bravo, Teatro Guaira!! Bravo, Paraná!! Brava, Bueno!!! Bravos todos!!!  

 

MARCUS GÓES – ESTA MATÉRIA NÃO É UMA CRÍTICA DA ÓPERA AO VIVO, MAS DO QUE 

FOI VISTO EM TRANSMISSÃO PELA TV. 

Marcus Góes 

em 13/10/2009 

http://www.concerto.com.br/textos.asp?id=281
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La Cambiale di Matrimonio e Il Signor Bruschino/Outubro de 

2007/Revista L'opera 
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Don Pasquale/Novembro de 2006/Opera Gazet - Europa  

 

OPERA GAZET - RECENSIES 
OPERAVOORSTELLINGEN IN ROTTERDAM 

 

“DON PASQUALE” 
 

     
 

Opera van Gaetano Donizetti op een libretto van Giovanni Ruffini. De 

wereldpremière had plaats in het Théâtre Italien te Parijs op 3 januari 1843. We zagen 

een opvoering door Internationale Opera Producties in de Rotterdamse Schouwburg 

op 16 november 2006.  

Hoewel Donizetti meer dan 70 opera’s schreef, zijn er slechts enkele bekend 

gebleven tot in de twintigste eeuw. Zonder de belcanto renaissance van de jaren 70 

en 80 zouden we niet veel meer van hem kennen dan “Lucia di Lammermoor”, “L’Elisir 

d’Amore” en deze “Don Pasquale”. Het werk is komisch, hoewel eerder door de 

sprankelende muziek van Donizetti dan door het verhaal op zich. Een oude man die zijn 

jonge neef wil onterven en daarom een huwelijk aangaat met een veel jongere vrouw 

is geen uitgangspunt dat je verwacht bij een komisch werk. Enige originaliteit is 

organisator “Internationale Opera Producties” zeker niet vreemd. Enkele jaren vóór 

Donizetti “Don Pasquale” schreef, had hij kennis gemaakt met Adolphe Sax en was de 

componist onder de indruk geraakt door diens saxofoon. Hij wilde daarom de 

introductie tot Ernesto’s aria “Cherchero lontana terra” laten spelen door een 

saxofoon. Helaas vonden de musici van het Théâtre Italien dit instrument beneden hun 

waardigheid. Niet zo bij het orkest van de Opera van Krakau dat in Rotterdam 

Donizetti’s intenties waarmaakte. Persoonlijk waren we niet onverdeeld gelukkig met 

deze keuze. De saxofoon klinkt in een opera uit de 19e eeuw toch wel een beetje als 

een vreemde eend in de bijt.  

De regie was in handen van de Braziliaan Walter Neiva. Hij had het werk 

verplaatst naar het heden, maar deed dit met goede smaak en respect voor de 

muziek en het verhaal. Blijkbaar had hij zijn zangers verboden om ook maar een 

moment stil te staan, waardoor er constant wat te beleven viel op de scène. De decors 

waren eenvoudig maar doeltreffend. Om het gebruik van de saxofoon wat 

aannemelijker te maken speelde dit tafereel zich trouwens af in een nachtclub. De 

zangers waren overwegend afkomstig uit Polen. Zo hoorden we de basbariton Jerzy 

Mahler als Don Pasquale. Vocaal is hij wat over zijn hoogtepunt, maar zijn enthousiasme 

werkte aanstekelijk en hij zorgde voortdurend voor een komische noot. Veel fijner zong 

de bariton Sinan Vural de rol van Malatesta.  

Helaas is zijn mooi gevoerde stem aan de kleine kant, zelfs voor de Rotterdamse 

Schouwburg. Dan waren we meer onder de indruk van de jonge tenor Dariusz 

Pietrzykowski die wat veel metaal had in zijn stem, maar in de hoge rol van Ernesto een 

foutloos en elegant parcours aflegde. Alice Gulipian was vooral in het eerste deel een 
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vocaal wat onstuimige Norina, maar wist gaandeweg beter te doseren waardoor haar 

vertolking aan overtuiging won. 

Het orkest van de Opera van Krakau speelde correct, zij het een beetje luid, 

onder de enthousiaste leiding van de Braziliaanse dirigent Ricardo Kanji. Al bij al een 

charmante en mooie productie die we wel eerder zouden aanbevelen aan de 

occasionele operabezoeker dan aan de geharde melomaan. Die zal er zeker een 

aangename avond aan beleven.  

In België is deze productie te gast in De Schouwburg te Leuven op 28 

november, in het Concertgebouw te Brugge op 4 december en in het Cultureel 

Centrum te Hasselt op 7 december 2006. In Nederland zijn er tot 8 december nog 

voorstellingen op uiteenlopende plaatsen. De juiste locaties en speeldatums vindt U op 

de site: http://www.operaproducties.nl.  

H.D. (Gepubliceerd op 21/11/2006)  

TERUG NAAR KEUZELIJST NEDERLAND 

 

Tradução: 

 
Ópera de Gaetano Donizetti com libretto de Giovanni Ruffini. A première mundial 

ocorreu no Théâtre Italien em Paris em 3 de janeiro de 1843. Vimos uma apresentação pela 

Internationale Opera Producties no Teatro Schouwburg de Rotterdam, em 16 de novembro 

de 2006.  

Mesmo tendo escrito mais de 70 óperas, poucas continuaram conhecidas até o 

século 20. Sem a renascença do belcanto nos anos 70 e 80, não conheceríamos dele 

muitas mais do que “Lucia di Lammermoor”, “L’Elisir d’Amore” e esta “Don Pasquale”. A 

obra é cômica, talvez mais pela borbulhante música de Donizetti, do que pela história em 

si. Um velho que quer deserdar seu jovem sobrinho e por isto casa-se com uma mulher 

muito mais jovem não é um ponto de partida que se espera de uma ópera buffa.  

O organizador “Internationale Opera Producties” é conhecido por sua ocasional 

originalidade. Alguns anos antes de compor “Don Pasquale”, Donizetti havia conhecido 

Adolphe Sax, e tinha ficado impressionado por seu novo invento, o saxofone. Ele queria, 

por isto, que a introdução da ária de Ernesto (Cercherò Lontana Terra) fosse tocada num 

saxofone. Infelizmente os músicos do Théâtre Italien acharam que este instrumento era 

abaixo de seu valor, e boicotaram a iniciativa. Mas não na versão da Orquestra da Òpera 

de Cracóvia, que em Rotterdam fez valer as intenções originais de Donizetti. Pessoalmente, 

não ficamos unânimemente convencidos desta escolha. O saxofone aparece, numa 

ópera do século 19, um pouco como um estranho no ninho.  

A direção cênica foi do brasileiro Walter Neiva. Ele atualizou a obra, mas o fez com 

bom gosto e respeito pela música e pelo enredo. Aparentemente proibiu seus cantores de 

ficarem um só momento parados, o que acarretou numa constante atração na cena. O 

cenário foi simples, mas eficiente. Para melhor justificar o uso do saxofone, esta cena se 

passou num bar. Os cantores eram em sua maioria de origem polonesa. Assim ouvimos o 

baixo-barítono Jerzy Mahler como Don Pasquale. Vocalmente talvez já passado de seu 

ápice, mas seu entusiasmo funcionou de uma forma contagiante, e ele criava sempre 

momentos de comicidade. Muito mais refinadamente cantou o barítono Sinan Vural o 

papel de Malatesta. Infelizmente sua bem cuidada voz é um pouco pequena, mesmo 

para o Teatro Schouwburg de Rotterdam. Ficamos também bem impressionados com o 

jovem tenor Dariusz Pietrzykowski, que tem algo de metálico em sua voz, mas na tessitura 

aguda de Ernesto foi preciso e elegante. Alice Goulipian esteve, vocalmente, um pouco 

indomável em seu papel de Norina na primeira parte, mas soube dosar melhor no decorrer 

do espetáculo, convencendo com sua performance.  

A Orquestra do Teatro de Cracóvia teve uma execução correta, mesmo que, às 

vezes, um pouco forte, sob a entusiástica direção do regente brasileiro Ricardo Kanji. 

Com tudo, uma atrativa e bonita produção que recomendaríamos mais ao 

ocasional freqüentador de óperas do que ao fanático melômano. Este terá, certamente, 

uma agradável noitada. 
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Salvator Rosa: Ópera fácil?/Dezembro de 2005/Revista L'opera 

 

Salvator Rosa: ópera fácil??? 
 

Demorou para que eu me encantasse com esta 

quinta ópera de Carlos Gomes, talvez influenciado por 

diversas críticas ao libreto, que o acusam de complexo e 

mal acabado. Os críticos sempre salientaram que, devido 

ao insucesso da Fosca com suas novidades harmônicas, 

Carlos Gomes teria composto uma ópera de música fácil, 

apenas para cair nas graças do público.  

Talvez por isso, de início eu tenha me desmotivado, 

mas hoje, após conviver dia-a-dia com a obra (já são quase 

três meses de estudo e um de ensaio), transformei-me num 

defensor ferrenho deste texto de Ghislanzoni e estou 

apaixonado pela música, onde, a cada ensaio, descubro 

novas surpresas. Vejo neste texto de Ghislanzoni (o mesmo libretista de Fosca e Aída, 

que ninguém ousa criticar) um "tour de force" para o poeta e músico, que ilustra várias 

estórias paralelas, ao invés de um drama único, como Traviata ou Tosca, por exemplo.  

Temos a revolução histórica e real, que aconteceu realmente, comandada por 

Masaniello, cujo verdadeiro nome era Tommaso Aniello d"Amalfi e que não era natural 

de Amalfi, como dizem, tratando-se de seu próprio sobrenome. Este humilde, mas 

bravo pescador conseguiu fazer com que a corte espanhola, sob o comando do 

Duque D"Arcos, se rendesse ao poder popular, cancelando os pesados impostos que 

eram pagos à Espanha. Depois, a mesma corte arma uma conspiração e o herói do 

povo é assassinado.  

Na ópera, os mesmos mercenários que ajudam Masaniello a vencer a batalha, 

são financiados pelos espanhóis para matá-lo. A estória de Masaniello, baseada no 

romance de Mirecourt, que serviu de inspiração para esta obra de Gomes, por si já 

daria uma ópera e, aliás, deu mesmo. La Muette de Portici de Auber, trata do mesmo 

assunto e era conhecida, na época de Carlos Gomes, como Masaniello de Auber.  

Incluíram outro vulto popular napolitano da época: Salvator Rosa, grande 

pintor, poeta, músico e ator famoso em 1650. Paralelo a tudo isso, desenrola-se a 

estória de amor de Salvator e Isabella, filha do Duque D"Arcos, personagens fictícios, 

bem como fictícia é a participação do famoso pintor na dita revolução. Além disso, 

existe o personagem carismático de Gennariello soprano em travesti, a exemplo do 

Oscar de Um Ballo in Maschera. Aliás, Carlos Gomes idealizou o papel pensando em 

famosa intérprete deste personagem verdiano, naquela década de 1870.  

Gennariello é responsável por divertidas cenas que entremeiam o drama, bem 

como canta a mais famosa ária da ópera, "Mia Piccirella", uma barcarola napolitana 

gravada até por Enrico Caruso e Claudia Muzio. Em outra cena, este personagem 

descreve, de modo divertido, como foi a batalha entre o povo e os soldados 

espanhóis, na qual, segundo conta, tomou parte (será?), apesar dos seus 15 anos.  

Temos também a monumental personagem do Duque D"Arcos, que talvez, ao 

lado do Cacique, em O Guarany, represente o maior papel de Gomes para Baixo. Na 

ária, "Di Sposo di Padre", gravada por grandes baixos como Cesare Siepi e Ezio Pinza, o 

Duque lamenta que seus deveres de estado o impeçam de cumprir com suas 

obrigações de esposo e pai, o que a transforma em um fim em si mesma; uma das 

mais tocantes cenas do repertório. Esta cena nos faz lembrar, musicalmente, da 

grande cena de Filipe II em Don Carlos, de Verdi (Ella giammai m"amo), estreada seis 

anos antes.  

Até os personagens comprimários são tratados aqui com muita importância. O 

mercenário Corcelli ganha uma cena de relevo, quando reclama o saque a que teria 
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direito, pois com a rendição da corte e o acordo de paz firmado com Masaniello, 

ficou sem poder saquear o castelo dos espanhóis, como pretendia, o que o leva a 

aceitar a oferta dos nobres para assassinar Masaniello. O assassinato ocorre dentro de 

uma igreja e isso é feito depois que o mercenário e seus comparsas fazem uma prece 

à Virgem Maria!.  

Temos ainda o Conde de Badajós, nobre da corte, que ajuda a tramar a morte 

de Masaniello e também Fernandez, chefe da armada do Duque. Com medo de que 

o povo invada seu castelo, o Duque promete a mão de sua filha Isabella em 

casamento, a este mísero oficial, caso vença a batalha.  

É de realce também o pedido do libreto para a necessidade de um palanque 

ou tribuna, onde vários personagens vão discursar, como por exemplo, de início, o 

ingênuo Gennariello, depois o mercenário Corcelli e Masaniello, cujo discurso começa 

com "Povero nacqui, e ai perfidi splendori io non anelo" (nasci pobre e não almejo o 

traiçoeiro brilho da riqueza). Depois o próprio Duque ocupa o palanque, quando, 

perante o povo, entrega o documento que selou a paz para Masaniello, num discurso 

típico de político oportunista querendo tirar partido da situação.  

Quando ouvi o prelúdio do Ato III, que geralmente é cortado, pude perceber 

que, mesmo para Carlos Gomes, a estória de amor proibido do protagonista com a 

filha do Duque não era mais o centro de atenção neste ponto da ópera. É aqui que 

muitos críticos enveredam pelo caminho errado, pois, esperando que Salvator e 

Isabella cumpram sua missão de primo tenore e prima donna, como cabia às óperas 

desse período, esquecem-se de que aqui o tema maior não é esta estória de amor.  

Neste prelúdio ouve-se a melodia com que o Duque, no palanque, na frente 

do povo, promete a Masaniello que este reinará a seu lado e será o árbitro de seu 

poder ("Presso al mio trono tu regnerai, sarai tu I arbitro del mio poter"). No início do ato 

ouvimos o Conde de Badajós e Fernandez, conversando durante a festa na corte, 

sobre o narcótico que deram a Masaniello, na intenção de desmoralizá-lo perante os 

nobres. Este diálogo é cantado em cima de um passo doble, uma dança espanhola 

e, nada mais justo, uma vez que estamos em uma festa da corte espanhola, tratando-

se de uma invenção genial de Carlos Gomes. O envenenamento de Masaniello com 

este narcótico deixa-o meio fora de si durante a festa e se transforma na única cena 

de loucura para barítono que eu conheço. Este sim é o grande personagem desta 

ópera, pois apresenta uma verdadeira evolução dramática.  

Essa diluição da estória em várias outras paralelas gera problemas semelhantes 

em Simon Bocanegra e I Vespri Siciliani, (ambas de Verdi) onde revoluções reais se 

entremeiam com estórias de amor. O libreto de Salvator Rosa, mesmo que apresente, 

em alguns momentos, situações bizarras, não é muito diferente de I Lombardi, de 

Verdi, ou Anna Bolena, de Donizetti: é superior a estas, aliás, apesar de que, a meu ver, 

já ultrapassado para a época de Carlos Gomes. Enfim, estou entusiasmado com as 

possibilidades cênicas e meu maior objetivo será fazer o público entender todo o 

desenrolar da ação, porém acima de tudo quero fazer com que público ouça e 

reconheça o monumento musical realizado por Carlos Gomes.  

Esta ópera, que ficou com a fama de ser feita às pressas para compensar o 

fracasso da Fosca, é uma das mais bonitas que já conheci. Destaco a ária para tenor 

"Forma sublime etérea", uma das mais difíceis do repertório. Pavarotti ou Carreras 

deveriam ter gravado esta ópera, uma vez que possuem facilidade na região aguda, 

pois o tenor fica sempre pendurado na zona de passagem (sol, lá, si) até no mais 

ínfimo recitativo e, surpreendentemente, no quarto ato, envereda por notas graves 

como um Otelo, quase na tessitura de barítono; não é uma empreitada fácil.  

A parte de Isabella também não é simples, pois sua ária "Volate, volate o liberi 

aure del cielo" realiza saltos de nona numa originalidade espantosa e nada se 

assemelha a esta composição. Suas frases possuem generosas melodias como o tema 

ouvido na Abertura e que é cantado por ela no dueto de amor "La accento dell 
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amor", além do outro tema anunciado na abertura "Sublime é I"uomo", do grande 

dueto com pai, um tour de fource para o baixo também.  

Não posso deixar de mencionar a tocante melodia, de inspiração divina, na 

sua cena de morte "Cresciuta al pianto io fui", que culmina num magnífico concertato 

com o coro, que nos faz lembrar o final de Un Ballo in Maschera, de Verdi. Masaniello 

ganha uma majestosa ária com coro e, ainda, sua cena de loucura exige grande 

desenvoltura cênica do intérprete, vindo a transformar-se em belo dueto com o tenor, 

aliás o segundo pois já cantaram um empolgante dueto marcial no primeiro ato.  

Destaco ainda o trio Isabella, Duque e Salvator no Ato I, onde Carlos Gomes, 

numa idéia muito original, faz os cantores acompanharem a melodia, que é solada 

pela orquestra. Igualmente genial é a cena do convento, para onde Isabella é 

mandada por seu pai. Ao chegar, ela encontra as freiras realizando a cerimônia 

fúnebre de uma irmã que morreu naquele dia e é informada que esta falecida se 

recolheu ao convento pelo seu mesmo motivo, ou seja, esquecer um amor.  

O coro não tem nenhuma cena como "L"Aspra Crudel" de Il Guarany ou "Va 

Pensiero", do Nabuco, de Verdi, mas participa ativamente da ação e isto é uma das 

maiores dificuldades que encontro na encenação: a toda hora o coro participa, seja 

em cena ou fora dela e, de quebra, também há um coro feminino, representando as 

freiras do convento.  

Para o coro masculino, Carlos Gomes reserva uma cena satírica com os 

sequazes do mercenário Corcelli e faz aqui uma crítica religiosa, quando estes pedem 

à Virgem que os abençoe para o assassinato que vão cometer. Esta combinação 

solista-coro foi chamada por Connatti, um italiano estudioso da obra de Carlos Gomes 

de stile a mosaico, ou seja, um grande painel composto por várias partes musicais 

formando um grande quadro sonoro.  

O concertato que encerra o segundo ato, somado às árias de Gennariello e 

do Duque, faz com que a toda hora nos perguntemos: por que esta ópera não é mais 

representada? É bom lembrar que ela foi realizada no Festival Martina Franca 2004, 

com grande sucesso e é hoje a gravação mais completa que possuímos desta obra.  

Resumindo, o principal assunto desta ópera para mim é o jogo político que 

está em relevo e não a estória de amor, apesar dela ser ilustrada por um longo e 

belíssimo dueto. O libreto, desde que lido com atenção, não tem nada de confuso: 

aliás é muito claro e é louvável como consegue, em apenas duas horas, contar tanta 

coisa. Apesar de sua estética soar antiquada, Carlos Gomes compõe música com alto 

refinamento. É impressionante a quantidade de melodias contidas numa só ópera e, 

enquanto suas idéias musicais apontam para o futuro, o libreto, bem como em todas 

as suas óperas, ainda tem um pé fincado no passado, pois a estética de seus textos 

ainda está na primeira metade do séc. XIX, como em Lucia de Lamermoor, Il 

Trovatore, etc...  

Suas obras estreavam exatamente quando o Verismo, outro importante 

movimento musical operístico se iniciava. Suas obras logo caíram no esquecimento, 

eclipsadas pelo sucesso de outros compositores que vieram em seguida, muitos dos 

quais seus alunos, como Puccini e Mascagni. Agora, se somos condescentes com 

libretos absurdos como Il Trovatore ou La Forza Del Destino, podemos ser também com 

este, que, se estudado a fundo, veremos ter muito mais valor. Temos que resgatar 

cada vez mais a memória do mestre de Campinas, este grande compositor brasileiro e 

não por um bobo patriotismo, pois Carlos Gomes certamente ultrapassa essa fronteira.  

 

Walter Neiva 

em 03/12/2005 
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La Traviata/Julho de 2005/Ribeirão Preto 

 

A Transviada 
 

O Conflito: 

 

A velha estória do desequilíbrio que advém das relações entre Eros (Amor) com 

Afrodite (Vênus, sexo) com o Pai de todos, o Poder (ou Zeus, ou o "falo" 

criador/organizador/destruidor) tem sido matéria de discussões filosóficas, políticas e 

sociais acirradas nos últimos vinte e cinco séculos. Dessas explosões do conhecimento 

humano acerca de si próprio, às vezes saem jatos coloridos pelos artistas que se 

manifestam quase sempre liricamente a respeito do assunto, gerando preciosidades 

musicais, literárias ou plásticas nos seus orgasmos platônicos e criativos. Ás vezes vem 

tudo junto num trabalho múltiplo e heróico chamado Ópera.  

Platão, fazendo-se porta-voz de Sócrates, já coloca no seu "Banquete" (séc. V, 

a.C.) essa discussão sobre as várias formas de amar. Talvez também por um 

"positivismo" precoce, augurando aos homens "tudo de bom", assim como o direito a 

tudo — desde que devidamente discutido e politizado (polis =a comunidade, o lugar 

em que vivemos com o outro, respeitando seus direitos). Em suma, as regras do "novo 

Homem" recém-saído de sua animalidade inconsciente e vivendo com as novas 

morais, de uma forma mais limpa, mais elegante (mais produtiva para a Família e para 

o Poder) dão espaço para que indivíduos especiais (os `artistas') vestissem essas 

percepções e as registrassem de formas líricas, graças a Zeus, a Apolo e a Orfeu com 

sua lira. Assim no "Banquete" lemos que"..."sem Eros não há Afrodite. Assim, se Afrodite 

fosse uma só, Eros também seria um só; como porém são duas, é forçoso que dois 

também sejam os Amores. Assim uma é velha, não tem mãe e é filha de Urano, o 

Firmamento, e é a ela que chamamos de Urânia, a Celestial. A mais nova é filha de 

Zeus e de Dione e é a que chamamos de Pandemia (ou Popular, que é de todo 

mundo). Então é forçoso que tenhamos dois tipos de "amar": o Celestial e o 

Popular...Assim, o amar da Afrodite Popular é vulgar e nele ama-se mais o corpo que a 

alma, apenas efetuando-se o ato, sem se preocupar se é decente ou não...Não é, 

sem dúvida, quando feito com moderação e norma que um ato, seja qual for, 

incorreria em justa censura..."  

Pronto! Chegamos a uma nova palavra terrível!: CENSURA! É o coletivo, familiar, 

atuando e tentando controlar o particular, o íntimo, em função dos Interesses da 

POLIS; é a instalação do "politicamente correto", essa nova esfinge devoradora que 

gera regras loucas conforme as leis de cada época, de cada cultura, de cada 

Interesse. Assim, é no desequilíbrio (ou equilíbrio?) entre Amor (Eros), Vênus (sensual, 

venérea) e Poder (Zeus, Júpiter, o "Pai" Bom Administrador, Censor, Regulador, 

Punidor....) que ficam os Amantes, perdidos numa teia de volúpias, censuras, dúvidas e 

dívidas, êxtases, danações e redenções; por isso cantando: "croce e delizia, delizia al 

cor" transviam-se, são transviados, perdidos, tontos de amor e de deveres mal 

cumpridos. A história moderna da Dama das Camélias é a da sua prostituição física e 

moral (com a redenção merecida no momento propício desde que se entregue ao 

"falo" organizador do Sistema ( que é Germont - o Pai), que refaz seu caminho 

conforme os ditames politicamente corretos da época (ou da moral cristã).  

Violeta, heróica, perdida e arrependida, concorda em se entregar a uma 

morte inevitável oferecendo-se como cordeiro "impuro" para um ato purificador 

imposto por um sistema hipócrita e defensor da Família e da Propriedade (veja-se o 

impasse das dívidas financeiras que será expurgado através do seu sacrifício). A 

cortesã resgata seu direito ao respeito e à benção do "Pai". Não nos esqueçamos que 

antes da consunção da doença e da pecha de ter transviado o pequeno falo-

aprendiz (Alfredo, com seu amorzinho piegas) ela era uma mulher realizada nos 
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negócios, bem sucedida nas relações "extra-oficiais" do "Estado", com propriedades e 

um grande número de amigos e freqüentadores, das melhores castas, (coisa bem 

comum hoje em dia, em nosso meio). E ninguém dava a mínima para a tuberculose 

pulmonar (a tísica) que obviamente a consumia. Agora, perdida por um Amor (pouco 

freqüente nesses meios e pouco conveniente socialmente porque a arrebatava dos 

"amigos") ela terá que cumprir um caminho de herói até atingir sua redenção cristã. 

Assim ela o fará, belamente, com toda a Arte e Beleza possíveis, liricamente 

resplandecida.  

 

O Espetáculo: 

 

Verdi vivia num retiro (no mínimo semelhante aos princípios desse drama) no 

campo, ao lado de uma cantora de suas óperas, Giuseppina Strepponi. O casal, feliz, 

vai a Paris onde o espetáculo do momento é uma peça teatral: A Dama das 

Camélias, de Alexandre Dumas filho.  

Gostam tanto que ele decide musicá-la. O libretista Francesco Piave fornece a 

adaptação do texto. A estréia no La Fenice de Veneza, em 1853, foi um fiasco. O 

soprano Fanny Donatelli tinha uma exuberância física incompatível com o papel de 

esquálida que Violeta deveria ter. A platéìa protestava a imoralidade e não Ihes 

agradava, em vez de heróis fantásticos, pessoas da alta burguesia envolvidas numa 

trama pouco respeitável. Verdi modificou o texto, e o elenco e a nova Violeta, Maria 

Spezia, convenceu mais, com trajes mais antigos. Em seguida, outras vieram cada vez 

melhores ou mais "liberais" (inclusive a Callas).  

Um fato porém é certo: Marguerite Gauthier, a Dama das Camélias, de Dumas, 

que inspirou a Violeta, de Verdi, não era uma personagem de ficção. Existiu realmente 

e durante cinco anos encantou os círculos elegantes de Paris. Seu verdadeiro nome 

era Marie Duplessis e havia fugido de uma vida miserável do interior da França. Foi 

ainda criança para Paris, onde mendigou, lavou roupas e depois foi modista no 

Quartier Latin. Através de facilitações da prostituição elegante, chegou aos grandes 

salões. Alexandre Dumas (filho) apaixonou-se por ela mesmo antes de lhe ser 

apresentado em 1842 (Alfredo!). O resto é quase idêntico à obra. No Brasil, à mesma 

época, José de Alencar nos conta a história de Lúcia (Lucíola) e o cenário é o Rio de 

Janeiro da nossa corte.  

Porém, a poderosa Afrodite-Violeta-Marguerite, a Camélia de Dumas e de 

Verdi, a Lúcia de José de Alencar, Marie Duplessis de Franz Lizt e dos Dumas da vida 

real, não conseguiu se safar da tuberculose chique da época. E redimiu-se através 

dela, morrendo durante o Carnaval de 1847, com apenas 23 anos de idade.  

Mesmo essa nossa apresentação aqui, do Theatro Pedro II da ópera de Verdi, 

teve o seu "glamour". A direção cênica e a cenografia assinadas por Walter Neiva 

foram simplificadoras, honestas, práticas e eficientes. A troca de época pelos anos 30 

ou 40 foi estratégica, oferecendo uma economia adequada à nossa realidade 

interiorana e ao mesmo tempo salvando-nos de suntuosidades desnecessárias que 

teriam sido vulgares ou no mínimo perturbadoras ou presunçosas (exceção ao figurino 

do tenor italiano Antonio de Palma, o Alfredo) que pecou pela pobreza e 

atemporaneidade. Aliás, ele era pobre em tudo: desde o descuido com a figura, da 

completa inadaptação entre intérprete e personagem, voz medíocre, postura cênica 

de espantalho, dramaticidade postiça. Talvez uma infeliz coincidência com o 

personagem Alfredo, pusilânime e pouco vibrante, produto da época, empurrado 

pelo Sistema.  

Falemos agora dos verdadeiros heróis: Violeta e Germont (o Pai de Alfredo): 

nossa Kalinka Damiani, catarinense bem formada e devidamente premiada, arrasou 

como protagonista. Voava no palco com uma graça cênica e brincava com a voz 

em todos os sons que convinham à Dama e a Verdi, modulando-se confortavelmente 

entre orgasmos e divagações, transformando o espetáculo em hipnose dionisíaca, 
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onde a sua robustez, alegria e dramaticidade se alternavam conforme sugeria aquela 

música divina. Sua criatividade em repetir aqueles versos tão bem engendrados e suas 

qualidades vocais são até bem mais amplas e mais voluptuosas do que as gravações 

clássicas que conhecemos. Sempre com humor original é isso! — ela criou-se uma 

nova Violeta, mais estouvada, mais frívola, mais apaixonada, mais "terra nostra". 

Mesmo uma " borboleta" tão alegre pode passar da aparência de "boa saúde" à 

consunção só apoiada no argumento sonoro e lírico que os textos propunham. Ela 

soube fazer-se morrer e ressuscitar entre os anjos. Nem precisamos dos estertores ou 

das golfadas realistas de sangue para agonizar com ela. A "ascensão" final, tão livre 

dos percalços da doença, da rejeição e da morte, finalmente reconhecida pelos seus 

perseguidores (muito bem retratados) foi plasticamente bem resolvida pelos recursos 

modernos de cenografia que o Walter Neiva soube usar criando uma verdadeira 

ressurreição, perfeitamente embasada nos versos cantados do final. Tudo com 

emoção verdadeira. Brava!  

A voz poderosa e máscula do pai de Alfredo, Germont, também adequado ao 

jovem barítono Douglas Hahn, perfeito em seu papel e interpretação levou-nos a um 

dos pontos altos do espetáculo: sua competência. Tão jovem, tão bom, tão 

experiente! Convincente: o verdadeiro elemento viril organizador e no fim, 

conciliatório. (Não seria esse o papel do verdadeiro Pai?). Incrível como a ópera pode 

nos proporcionar esse fenômeno de perfeita adequação entre voz / música / ação / 

intenção, quando os intérpretes são bem escolhidos e competentes! Bravo!  

O embasamento musical dado pela nossa maravilhosa Sinfônica (pela 

qualidade DE Tulio colacioppo, o regente convidado) tiveram o também competente 

Coral de Ópera Cia. Minaz como suporte vocal e cênico extremamente bem treinado.  

Foi um espetáculo de enlevo e reflexões, apaixonado e redentor. Absolvemo-

nos de sermos interioranos ou de sentirmos culpas pelas incursões às chácaras das ricas 

libertinas, agora tão bem esclarecidas sobre os mecanismos de controle das doenças 

que foram um dia punidoras e purificadoras. Sobra mais sucesso para os negócios. 

Apolo e Dioníso se harmonizam cada vez mais. É tudo vinho da mesma parreira, ou 

chope do mesmo barril, ou pinga do mesmo canavial.  

 

A Empreitada: Viva Verdi! 

 

A temporada da Traviata, no Theatro Pedro II, apresentada pelo Vice 

Consulado da Itália em Ribeirão Preto (no outono do ano passado) foi apoiada pela 

Associação Comercial e Industrial e pela Prefeitura Municipal, assim como por famílias 

italianas respeitadíssimas e beneméritas, tendo sido um sucesso indiscutível. Essa 

homenagem ao centenário da morte de Verdi resgata o nosso pequeno mundo 

interiorano rumo às esferas do Direito e do Belo.  

O Theatro Pedro II, (graças a Deus!) recebeu essa ópera maravilhosa, há 

décadas prometida, desde o tempo de nossos avós, que devem ter tomado muita 

cerveja, sofrido muitos males de amor e contribuído para cada folha do café 

representado nos seus adornos. 

Quando ouvimos a abertura do II ato, é difícil colocarmo-nos à altura dessa 

música divina, vinda de uma esfera superior, complacente, cheia de piedade por nós, 

pobres mortais, com nossas doenças do corpo e da alma. Verdi é o anjo consolador e 

conciliador entre nossas pobrezas terrenas e nossas ínfimas aspirações a readentrar no 

imenso Seio de Deus.  

Um Verdi redivivo, Celestial, nos devolve uma Violeta que sempre nos 

pertenceu, que sabíamos viva em algum lugar do mundo e que agora tem mais uma 

casa num pôr-de-sol purpúreo e fulgurante. Em meio aos canaviais...  

 

Sérgio Matta - Médico, Artista Plástico, Cenógrafo (CPT - SP), Membro do Grupo 

Flamboyant de Literatura, em Ribeirão Preto. 
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Zaíra/Julho de 2005/Elos Clube de Uberaba 
 

A PAIXÃO DE OROSMANE POR ZAÍRA 
 

A paixão do sultão Orosmane pela escrava cristã Zaíra é contada e musicada 

de forma fantástica no encerramento do Festival de Inverno de Juiz de Fora.  

A obra foi composta entre 1806 e 1815, não se sabe ao certo a data, sabe-se 

que com o advento de Dom João VI e da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, a 

colônia tornou-se matriz durante um certo tempo. A vinda de Dom João VI impulsionou 

a cultura, trazendo desde o esporte da inteligência, o xadrez, até ao florescimento de 

uma ópera magnífica como Zaíra, do português Bernardo José de Souza Queiroz, com 

libreto de Mattia Butturini, revisado por Giuseppe Caravita, agora encenada nas Minas 

Gerais.  

Foi um marco, um show, um apogeu, Zaíra no Festival de Inverno, para a 

assistência de 1.500 pessoas. Resgatado por Rogério Budasz e Sérgio Dias, foi a 

primeira apresentação que se conhece da trágica ópera.  
 

O CONFLITO MUÇULMANO-CRISTÃO EVOCADO EM BELO ROMANCE  
 

Foi um árduo trabalho resgatar, recuperar Zaíra. A partitura estava em Portugal, 

escrita no início do século XIX. Agora, vamos aos lances desta emocionante história, 

encenada no 15º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, 

com direção musical de Sérgio Dias. Tudo passa em Jerusalém, época da retomada 

dos turcos.  

O palácio do sultão Orosmane é um luxo só. Mas, ele se sentia bastante 

sozinho, baqueado, desencantado com a vida e perdido no meio de tanto esplendor. 

Sua paixão pela escrava cristã Zaíra foi como um vulcão em erupção. Ela converte-se 

ao islamismo para poder casar e se entregar ao sultão Orosmane.  

Na seqüência, o irmão de Zaíra, o jovem Nerestano, cristão cheio de fé, 

convence Zaíra a renegar sua fé no Islã e fugir. A peça encenada no Cine-Theatro 

Central arrancou lágrimas em Juiz de Fora. O povo emocionou-se ao saber que o 

sultão Orosmane desconhecia que Nerestano era legítimo irmão de Zaíra; pensou que 

a fiel escrava o estava traindo.  

Num tempo em que o poder falava muito alto, Orosmane se viu traído pela 

paixão e mata Zaíra, a escrava cristã, que foi seu único grande amor. Ópera baseada 

em Zaíra do grande Voltaire, só podia deixar os que assistiam e ouviam sensibiblizados. 

A regente do coro Valéria Matos e Walter Neiva, na direção e cenografia impecáveis.  

Quando Orosmane descobre que já havia o mal feito e Nerestano e Zaíra eram 

irmãos fica chocado. Houve um conflito entre ideologias, entre religiões talvez, mas 

não de paixão porque o coração de Zaíra sempre pertencera ao sultão Orosmane. 

Ao perceber tal desdita, Orosmane liberta todos seus cativos e se suicida. A 

Paixão de Orosmane por Zaíra ensina muito aos dias de hoje. A necessidade de 

tolerância, a procura e a busca pela paz. Que Deus está em nosso interior e não 

exatamente em palavras soltas, nas mesquitas, templos, sinagogas, igrejas. 

Que a busca pelo divino não pode transbordar em espírito guerreiro que 

invade países com álibis inusitados, em humanos que transformam-se em bombas, em 

pessoas que viram objetos. Zaíra tinha direito ao seu amor por Orosmane. Assim como 

todos tês direito à vida e a viver em liberdade. 

Rogério Budasz , phd em musicologia pela University of Southern, Califórnia 

(USA) teve sensibilidade de trazer a obra-ópera magistral Zaíra aos nossos dias. Somos 

gratos a ele e sua grande equipe por momentos exuberantes de reflexão, amor, 

deleite... 

  

Francisco J. Santos Neto (Xico Xadrez) - presidente Elos Clube de Uberaba 
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Pedro Malazarte/Julho de 2005/Revista Opernwelt - Alemanha 

 

Opernwelt - juli 2005, p. 24 
 

Zumal die zwei Wagner-Zyklen zwar im Zentrum des diesjährigen Festivals 

standen, doch keineswegs als programmatische Solitäre fungierten. 

Hinsichtlich des Publikumszulaufs wurden sie zum Beispiel von einer Gratis-

Vorstellung der Kammeroper Pedro Malazarte auf dem Theaterplatz weit übertroffen, 

die der brasilianische Komponist Mozart Camargo Guarnieri vor gut fünf Jahrzehnten 

auf ein Libretto von Mário de Andrade. 

Das in Personal und Duktus locker an die Liebeshändel der Commedia dell'arte 

angelehnte, musikalisch als folkloristisches Pasticcio gearbeitete Stück lockte 

zehntausend Menschen an! Von 

Regisseur Walter Neiva aus dem Geist diverser brasilianischer Volksmythen in 

Szene gesetzt und Luiz Fernando Malheiro routiniert dirigiert, konnten nicht einmal die 

eklatanten Fehlleistungen der für 

die Klangverstärkung zuständigen Tonregie die Anteilnahme der Zuschauer 

trüben. [...]  

 

Tradução: 

 
É verdade que os dois ciclos de Wagner constituíram o centro do festival desse ano, 

mas eles não dominaram a programação como grandezas solitárias. 

Sob o ponto de vista da presença de público, por exemplo, foram superados de 

longe pela apresentação gratuita, na Praça do Teatro, da ópera camerística Pedro 

Malazarte, composta há mais de cinco décadas pelo compositor brasileiro Mozart 

Camargo Guarnieri, sobre um libreto de Mário de Andrade. 

A peça, que se assemelha pelas suas personagens e características das aventuras 

amorosas da Commedia dell' Arte e é trabalhada musicalmente como um pasticcio 

folclorístico, atraiu dez mil pessoas! Encenada pelo diretor Walter Neiva no espírito de uma 

série de mitos populares brasileiros, e regida com competência por Fernando Malheiro, 

nem mesmo as falhas gritantes da técnica de som, responsável pela amplificação, 

conseguiram turvar o interesse do público. [...]  

 

Pedro Malazarte/Maio de 2005/Jornal Estadão   

 

Estado de São Paulo - Caderno 2 
 

Nos limites da região central de Manaus, um prédio coberto de azulejos 

europeus azuis destoa em meio à paisagem de pobreza. O que já foi o principal 

bordel da cidade, também já abrigou uma companhia amadora de teatro 

patrocinada pela igreja e hoje é o Teatro da Instalação, restaurado e reinaugurado 

em 2001.  

E foi lá que na noite de segunda-feira estreou uma montagem de Pedro 

Malasarte, ópera de Camargo Guarnieri com texto de Mário de Andrade, um 

pequeno respiro de pouco menos de uma hora entre as óperas do ciclo de Wagner, 

grande destaque do Festival Amazonas deste ano. Malasarte quer ser várias coisas ao 

mesmo tempo. É, primeiro, uma comédia escrachada, com a história do marido que 

viaja e, voltando antes da hora, surpreende a mulher com o amante – Malasarte, que, 

ao estilo do bom e velho jeitinho brasileiro, se livra da situação e ainda consegue 

arrancar um dinheirinho do corno. Mas vale lembrar que Mário de Andrade foi o 

grande teórico do nacionalismo musical brasileiro e Guarnieri, o homem que tentou, 
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na esteira de Villa-Lobos, colocá-lo em prática, propondo uma música “erudita” que 

surgisse das múltiplas manifestações musicais e folclóricas do povo brasileiro.  

Daí que, dez anos após a Semana de Arte Moderna, Pedro Malasarte 

funcionava também como uma espécie de menu destas manifestações, desta 

diversidade. A baiana mora em Santa Catarina e é casada com o Alamão, o 

imigrante, para quem serve tacacá com tucupi, prato típico do Pará. O coro participa 

de uma festa de São João, enquanto canta cirandas amazônicas. Malasarte canta 

um embolada quando se apresenta para o Alamão que, com a sanfona em mãos, 

improvisa uma toada. A mistura de influências gera uma partitura riquíssima nas mãos 

de Guarnieri, mas a preocupação de ser símbolo de alguma coisa, em uma época de 

início de confronto com a influência da vanguarda européia, às vezes dá a ela tom 

sério demais. No palco, porém, o clima é de descontração. Este é o quarto Malasarte 

da carreira do diretor Walter Neiva. Funciona bem a idéia de dividir o palco em dois, 

com a sala da casa da Baiana em primeiro plano, deixando ao fundo, sobre uma 

plataforma, o coro e o Balé Folclórico do Amazonas, que representam as festas 

populares indicadas no libreto. 

 

HUMOR 

 

Também é boa a ligação feita, durante a introdução orquestral, com os 

personagens da Commedia Dell’Arte, Pierrot, Colombina e Arlequim. A introdução de 

um ator para interpretar o gato que acompanha, a contragosto, Malasarte, sugerida 

por Neiva ao próprio compositor, também é interessante: na pele do gato, Carlos 

Masachi comenta toda a ação ao longo da ópera e contribui para o lado humorístico 

da peça. Neiva trabalhou com um elenco todo de Manaus, preparado pela 

professora Martha Herr e o maestro Marcelo de Jesus. Enrique Bravo e Eli Soares 

interpretam, respectivamente, o Alamão e Malasarte. As vozes são bonitas, mas 

destaca-se em especial a da jovem Elaine Martorano, a Baiana, com um timbre 

escuro que, se bem trabalhado, pode render ainda bons frutos. É um espetáculo que, 

em sua simplicidade e resultado equilibrado, revela possibilidades. Assim como o 

Teatro da Instalação, incrustado na zona pobre de Manaus, é símbolo de algo que 

ainda não é, mas poderia ser. 

Final da opera na encenação do dia 11 de maio nas diminutas proporções do 

Teatro da Instalação em Manaus. Coro vestido com arquétipos brasileiros na foto ao 

fundo, em segundo plano as visões dos vários tipos de danças do nosso folclore, ao 

fundo numa materialização da própria  inspiração musical, presente na partitura.  

 

João Luiz Sampaio - dia 11 de maio de 2005 

 

Pedro Malazarte/Maio de 2005/Movimento.com   

 

Pedro Malazarte em Manaus 
 

Aparentemente simples e ingênua, talvez devido à linearidade da história que 

ajuda a narrar, a partitura de Pedro Malazarte apresenta, na verdade, grandes 

dificuldades técnicas que, na maioria das vezes, não são percebidas pelo público. 

Camargo Guarnieri expressa sua brasilidade musical do século XX com sonoridades 

inspiradas em Stravinsky, distribuindo aqui e ali pitadas puccinianas.  

Em que pese o conceito - importantíssimo para a democratização das artes 

num país carente como o nosso - de levar as manifestações culturais à praça pública, 

a apresentação ao ar livre no último dia 18 de maio no espaço ao lado do Teatro 

Amazonas, acabou por prejudicar o rendimento da récita, cujos extremos cuidados 



  

 

www.walterneiva.com  

 

Walter Neiva – Cronologia Completa  

com a encenação e regência teriam merecido, ao menos, mais um espetáculo 

dentro do Teatro.  

É impossível avaliar a real qualidade das vozes, pasteurizadas por uma 

amplificação canhestra que destruiu quaisquer modulações; as notas estavam lá, mas 

chegaram todas iguais. As últimas filas sentadas, assim como a grande multidão em 

pé, por outro lado, acompanhou a encenação mais através do telão do que no 

palco. Pouco acostumados às minúcias desse tipo de espetáculo, os operadores das 

câmaras cometeram erros primários de corte e detalhamento, entregando ao público 

um conjunto de impressões muito diferente daquele que acontecia efetivamente no 

palco.  

O maestro Luiz Fernando Malheiro, corajoso, conduziu seus 14 músicos, através 

da árdua partitura originalmente concebida para 42 instrumentistas, com o mesmo 

brilhantismo e clareza que demonstrou ao reger todas as óperas do Anel do Nibelungo 

nos outros dias do IX Festival de Ópera de Manaus. Não é brincadeira de criança 

destacar-se do complexo universo wagneriano por apenas um dia, para mergulhar de 

cabeça em Camargo Guarnieri, conseguindo a proeza de separar perfeitamente os 

dois estilos.  

A encenação de Walter Neiva extravasou criatividade. Substituir o gato 

mecânico original por um artista performático trouxe mais brejeirice à leitura viva do 

libreto de Mário de Andrade. Criar, através de uma simples tela, uma sucessão quase 

onírica de cenas do nosso folclore num segundo plano destacado, utilizando membros 

do balé, conferiu um agradável lirismo visual à narrativa.  

Culto, além de estudioso do teatro, Neiva não limitou seu palco apenas às 

nossas tradições. Colocou em cena, antes que a ação da ópera se iniciasse, o eterno 

trio da Commedia dell"Arte, fazendo jus assim aos ancestrais dos personagens do 

Malazarte. Esta sutileza foi o toque mais erudito da montagem.  

Este Pedro Malazarte merece viajar pelo Brasil. É uma lição prática de como a 

inventividade pode superar limitações impostas pelo orçamento e materializar uma 

obra de arte.  

 

Autor Sérgio Casoy 

em 25/5/2005 

 

La Traviata/21 de setembro de 2004/News Ópera   

 

NEWS ÓPERA Edson Lima 21-09-2004  

 

LA TRAVIATA, Giuseppe Verdi, Theatro São Pedro 
 

Dias 18 e 19 de setembro, foi apresentada lá no Theatro São Pedro, a ópera de 

Giuseppe Verdi, baseada no romance de Alexandre Dumas, numa corajosa produção 

do jovem Paulo Esper, a cada dia se firmando-se mais como nosso empresário de 

óperas em São Paulo.  

A Orquestra do Teatro Municipal de Americana, regida por Carlos Lima, é 

desses milagres que só o empenho e a grande força de vontade de fazer algo 

conseguem. Nenhuma orquestra brasileira, mesmo as grandes com ótimos músicos, 

dispõem nos seus quadros de instrumentos de primeira qualidade, restritos a um ou 

outro músico que os conseguiu à duras penas. Imagine-se pois, uma orquestra 

modesta, do interior, com parcos recursos. Isso em nada diminui o empenho dos seus 

artistas e até, por vezes, torna-se um incentivo. O maestro Lima não dispunha de 

muitos instrumentos necessários para atender à partitura, principalmente no naipe das 

cordas e teve alguns problemas com os sopros, sim. Isso tornou a ópera desagradável? 

Não! Exceto para os recalcitrantes que pretendiam ver ali as grandes orquestras do 
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mundo, desprezando-se o grande mérito de quem tentava fazer o melhor possível. 

Ora, façam-nos o favor. Preferiam o quê? As palhaçadas do Theatro Municipal? 

Pessoalmente, imaginávamos como deveria estar a cabeça daqueles garotos, 

tocando para a platéia paulista (e no São Pedro, lotadíssimo, só vai mesmo quem 

gosta de ópera). Parabéns, garotada, Vocês foram “gente grande”. Bravo, Carlos 

Lima e vamos fazer mais óperas. É assim que se ganha experiência. Bravo, prefeito de 

Americana, por manter essa gente valorosa. 

A regia foi de Walter Neiva que, mais uma vez, teve que tirar leite de pedra 

para tentar compor um espetáculo razoável. Naquelas circunstâncias e com o 

acanhamento do palco, não há muita imaginação que dê jeito mas, fez um 

espetáculo digno e achamos a concepção do final da ópera, com Violetta ao morrer 

subindo em direção à luz da eternidade, bem apropriado e interessante. Até o 

conceito de atemporalidade foi bom.De qualquer forma, Neiva é infinitamente melhor 

que os últimos diretores que andaram por aqui, isso é um consenso. A cenografia, 

executada pelo artista plástico Claudio Koka era o que podia ser feito com 

orçamentos tão pequenos mas, ainda que modestos, estavam adequados aos seus 

propósitos e tornou-se inevitável pensar nos milhares de reais desperdiçados nas 

últimas montagens do nosso Theatro Municipal. Provavelmente, nós teríamos utilizado 

mais luzes para obter melhores efeitos mas, sabemos das restrições do nosso lindo 

Theatro São Pedro (que sofreu a inclemência de uma tremenda chuvarada mandada 

pelo próprio São Pedro, no sábado). Paciência, ficamos só com as barras e as 

bambolinas e estava muito bom. Na récita do dia 18, cantou a soprano Kalinka 

Damiani, o tenor Marcelo Vanucci, o barítono Douglas Hahn e Ariadne de Oliveira, 

Livia Dias, Eric Herrero, Eduardo Sant’Anna, Yuri Jaruskevicius e Orlando Marcos.No dia 

19, participaram os cantores selecionados entre 58 candidatos em concorrida 

audição: Elizeth Gomes, soprano, Richard Bauer, tenor e Rodolfo Giuliani, barítono. A 

produção é de Paulo Esper e Alberto Marcondes, da Cia de Opera São Paulo. Kalinka 

saiu-se muito bem, com uma apresentação corretíssima e apaixonada, com a voz 

adequada e grande empenho cênico ainda mais por estar ao lado de um dos nossos 

melhores tenores, Marcelo Vanucci que, deixou-se empolgar com a beleza e 

juventude da Damiani e deu a muitas cenas, uma calorosa emoção com voz demais 

para o apaixonado Alfredo. Não foi surpresa mas, foi muito agradável a apresentação 

de Douglas Hahn. Seu segundo ato no dueto com Violetta, foi de arrancar lágrimas na 

platéia embevecida. Foi o melhor da noite e alegrinha e vivaz, a garota que fez a 

Aninna. Encheu os olhos, a deslumbrância das duas bailarinas (é, teve até balé, 

gente). É muito fácil fazer ópera embora, terrivelmente trabalhoso mas basta boa 

vontade, seriedade e competência..” 

Criador da Cia. Ópera São Paulo que acumula hoje cerca de 250 espetáculos 

pelo país, Paulo Esper é também criador e diretor artístico do Concurso Brasileiro de 

Canto Maria Callas . Corajoso responsável pela vinda das grandes vozes do século XX 

em nosso país, para ministrarem master-clas, aulas, conferências e recitais, como 

Magda Olivero, Vicente Sardinero, Fedora Barbieri, Virgínia Zeani, Fiorenza Cossotto, 

Luigi Alva e Adelaide Negri.  

 

Edson Lima, São Paulo, 18-09-04 silved@uol.com.br 

 
NEWS OPERA é um boletim sobre Ópera e suas pertinências, mandado para 22 mil pessoas no Brasil e no 

exterior ligadas nas coisas da ópera. Todas as consultas e/ou respostas são voluntárias e gratuitas. 

Reconhecemos seu direito a confidencialidade e nos comprometemos a proteger sua privacidade, como 

também, nossas fontes. Caso mude de endereço, queira nos avisar e recomende-nos aos seus amigos, 

pedindo que nos escrevam. Se desejar remover seu e-mail de nossos registros, por favor responda este e-mail 

com a palavra REMOVER no assunto/subject.  
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La Traviata/21 de setembro de 2004/Movimento.com 

 

La Traviata, de Verdi, no Theatro São Pedro em SP 

 

Uma vitrine de talentos 
 

Neste fim de semana, esteve em cartaz no belo Theatro São Pedro da capital 

paulista, uma montagem inédita de La Traviata, de Giuseppe Verdi, em realização da 

Cia. Ópera São Paulo. A produção de Paulo Esper e Alberto Marcondes, aconteceu 

juntamente com outros eventos importantes de sua produtora, como a primeira visita 

do consagrado tenor espanhol Giacomo Aragall ao Brasil (para uma série de master 

classes) e um concurso de canto para seleção do elenco de sua próxima produção 

operística (Il Barbiere di Siviglia).  

A direção cênica do espetáculo esteve a cargo do experiente Walter Neiva, 

que como de costume (infelizmente) teve que driblar as limitações orçamentárias 

típicas da falta de investimento de patrocinadores para o gênero lírico no país. Além 

de se encarregar da direção dos intérpretes, Neiva foi o responsável pela cenografia, 

pelos figurinos e adereços e pela coordenação da iluminação da montagem 

(assinada por Chico Nogueira).  

Tamanho acúmulo de funções óbviamente enfraquece a dedicação ideal 

para cada segmento de uma encenação, o que não impediu o diretor de buscar 

soluções criativas para o conjunto do espetáculo. Como linha primordial da direção, 

foi adotada a certíssima escolha pela fidelidade ao compositor, sem modernices ou 

esquisitices típicas de ignorantes da ópera (como mais se vê atualmente nos palcos 

nacionais).  

O fato de ter deslocado a ação de seu período histórico original (opção 

bastante comum em Traviata) foi outro acerto para vencer a falta de recursos para 

cenários e figurinos de época. Ficou evidente que não houve tempo para tudo o que 

o diretor pretendia, pois diversas idéias se mostraram não finalizadas, inclusive um 

maior preparo na construção de personagens, um fator bastante necessário em vista 

de um elenco tão jovem. Mesmo assim, muitos pontos positivos foram claramente 

desenvolvidos.  

Se a cenografia do primeiro e do segundo ato não conseguiram superar sua 

fragilidade, o belo visual do terceiro e o bom gosto da última cena foram fatores de 

grande contribuição para a plasticidade da montagem. A escolha de utilizar o coro 

feminino todo de branco e realçar uma Violeta em vermelho (primeiro ato) pode 

comprometer um pouco o realismo da cena, mas mostra uma busca de equilíbrio num 

jogo de cores que valorize a ação dramática. A idéia de fazer da festa de Flora 

(terceiro ato) um baile de máscaras com personagens Verdianos entre os convidados 

(Aída, Radamés, Rigoletto, Otello, etc.) é muito interessante e teve excelente 

rendimento.  

A brincadeira de colocar Alfredo na seqüência de dança teria melhor 

resultado se os tenores tivessem melhor preparo corporal e gestual. A passagem do 

Carnaval no quarto ato, sobre a cama de Violeta (lindamente iluminada) é um outro 

achado brilhante da encenação. E a cena final, com a transcendência da 

protagonista, que pode parecer para alguns uma leitura ingenuamente romântica, 

me pareceu bela, poética e plenamente operística dentro de uma montagem que 

não priorizou o realismo.  

Na parte musical, a jovem Orquestra Sinfônica de Americana mostrou esforço e 

dedicação à partitura, com alguns lapsos mas um conjunto de evidente valor que 

merece desenvolvimento. A regência de Carlos Lima mostra que o maestro não está 

familiarizado com o gênero lírico, pois teve dificuldade em equilibrar a condução dos 

intérpretes e cometeu deslizes sensíveis, principalmente na falta de suavidade e na 
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altura da orquestra em várias seqüências, prejudicando o resultado vocal. Um grave 

exemplo pode ser notado nas duas cenas intermediárias do primeiro ato – entre 

Violeta e Alfredo – que geralmente utilizam um sutil conjunto interno e nesta 

montagem soavam como uma peça de Richard Strauss, obrigando os cantores a 

berrar e mesmo assim sufocando suas vozes.  

O conjunto coral, pouco numeroso e eclético, preparado por Dálete Alécio, 

teve atuação musical surpreendente e, com mais preparo da direção musical, faria 

ainda melhor.  

No elenco das duas récitas (que teve alguns revezamentos) a produção teve 

sua maior vitória, pois reuniu uma quantidade impressionante de jovens, belas e 

promissoras vozes líricas, além de alguns excelentes artistas de cena.  

Entre os personagens fixos, quase todos obtiveram ótimo rendimento, com a 

exceção de dois comprimários, nos papéis de Giuseppe e Comissario (Luciano Veruzi, 

tenor e Júlio Pavanello, baixo) (Atenção: vide correção enviada pelo diretor ao final 

do texto sobre este artista) que simplesmente não apareceram nas coxias para suas 

entradas na récita de domingo, deixando os protagonistas em maus lençóis e 

comprometendo gravemente o profissionalismo da produção. É o cúmulo do 

amadorismo e da falta de responsabilidade comprometer uma produção séria com 

uma atitude tão anti-profissional. Certamente os dois intérpretes devem acreditar que 

só deveriam prestar atenção na ópera se fossem protagonistas, mas óbviamente 

nunca chegarão lá - deveriam sim urgentemente procurar uma outra profissão que 

não envolvesse sensibilidade, humildade e responsabilidade.  

A bela voz do baixo Orlando Marcos marcou boa presença no papel do 

Doutor Grenvil, precisando ainda de mais recursos de movimentação. O Barão 

Douphol do barítono Yuri Jaruskevicius teve composição mais rica no gestual cênico. 

Além da bela voz e de precisa musicalidade, a construção de um Barão vilanesco, de 

linha sombria, definiu com clareza a atribuição do personagem.  

A Annina da soprano carioca Lívia Dias é um destaque entre os personagens 

menores no elenco. Além do excelente material vocal, a jovem intérprete é uma atriz 

nata e soube realizar com perfeição a construção de uma breve mas contundente 

personagem dramática desta obra.  

Outra escalação luxuosa é a participação do excelente barítono Eduardo 

Sant"anna no breve papel do Marques D"Obigny, de belo e sonoro instrumento vocal 

e um gestual cênico sempre apropriado, elegante e convincente.  

O Gastone do jovem tenor Eric Herrero é outra participação de qualidade. 

Com bom jogo corporal e um carisma adequado ao personagem, demonstra ainda 

um grande potencial musical. Na seqüência dos toureiros na festa do terceiro ato, 

teve um merecido solo, que enriqueceu a cena, e esteve bem em todo o percurso de 

seu personagem.  

A mezzo-soprano Ariadne Oliveira, cujo belo e raro timbre remete a uma jovem 

Marilyn Horne, é artista de brilho particular, como demonstrou com sua vibrante Flora 

Bervoix. Ariadne tem a garra típica daqueles que amam profundamente sua profissão 

e deixa isto evidente na busca de superação em cada uma de suas ótimas 

apresentações. Na récita de domingo esteve ainda melhor do que na de sábado. 

Ainda vai longe esta baixinha que fica gigante no palco.  

No papel de Alfredo Germont, revezaram-se duas das mais belas vozes de 

tenor de nossos palcos atualmente. Na primeira récita, Marcelo Vanucci. Na segunda, 

Richard Bauer. Ambos com material vocal mais heróico do que o mais adequado 

para Alfredo e, também, ambos precisando urgentemente rever sua atuação cênica. 

Os dois intérpretes têm imenso potencial como cantores, apesar de, na récita de 

domingo, Bauer parecer não conseguir se entender com a orquestra. Sua atuação 

esteve muito aquém da ótima Turandot mineira que interpretou recentemente. A voz 

é simplesmente deslumbrante, mas a imprecisão rítmica e o canto alheio à condução 

do maestro prejudicaram profundamente sua atuação neste espetáculo.  
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Já o tenor Vanucci teve um rendimento musical brilhante, que teria um 

complemento perfeito com um trabalho de ator no mínimo mais cuidadoso. Os dois 

intérpretes acabam perdendo o acabamento e o refinamento de seus personagens 

devido à sua truculenta e desastrada movimentação cênica e, mesmo suas 

intervenções de galã canastrão acabam não funcionando. Talvez um curso de teatro 

ou um período maior de preparação de ator junto a um regisseur fossem ajudar, mas 

vai depender da forma como estes intérpretes vêem a arte da ópera: como um teatro 

completo ou uma simples exposição de canto.  

No papel título, de Violetta Valéry, mais um contraste, neste caso de puro 

deslumbramento. Na récita de sábado, apesar do anúncio de indisposição, a soprano 

Kalinka Damiani mostrou o quanto conhece sua personagem e o quanto está 

preparada para as demandas de uma competente Traviata. Com uma garra 

impressionante, da primeira à ultima cena, mesmo sem a totalidade de sua bela voz, 

Kalinka cantou e interpretou dramáticamente de forma arrebatadora, compondo 

uma Violetta impactante.  

Sua grande ária “Sempre Libera”, foi um verdadeiro tour-de-force que 

obviamente a deixou mais relaxada para as belezas produzidas nos atos seguintes. No 

“Alfredo, Alfredo” do terceiro ato, e na comovente “Addio del Passato” na última 

cena, a artista deu um show de sensibilidade.  

Na récita de domingo, o público paulista viu pela primeira vez a Traviata da 

soprano mineira Eliseth Gomes, sem dúvida uma das mais belas vozes produzidas no 

Brasil nos últimos tempos. Diferente da colega anterior, a Violetta de Eliseth é uma 

personagem em construção. Esta mulher, de rara beleza e com um porte de extrema 

elegância, vai precisar de muito chão para se soltar fisicamente no papel. Seu 

refinamento e seu caráter introspectivo são ainda um obstáculo para a realização 

corporal de uma obra como a Traviata (já em Aída ou Liú esteve perfeita). Mas ao 

cantar, Eliseth simplesmente comove os espectadores, com um veludo de timbre e um 

bom gosto absoluto no fraseado. É óbvio que esta nova personagem ainda é uma 

“jovem” conquista da magnífica artista, mas mostra claramente o que será no futuro, 

e revela em Eliseth Gomes um dos maiores talentos da ópera brasileira no novo 

milênio.  

Completando um time de inúmeros valores, dois grandes destaques desta 

pequena (infelizmente!) temporada, foram os dois artistas escalados para o difícil e 

profundo papel de Giorgio Germont. O barítono Rodolfo Giugliani é dono de uma 

belíssima voz, e está construindo seu Germont de forma madura, apesar de sua 

juventude. Evidentemente prejudicado na récita de domingo, não apenas pelo peso 

da orquestra mas também por uma contusão física, não esteve em seus dias mais 

firmes, e, mesmo assim, cumpriu seu papel com qualidade superior, visivelmente 

demonstrada pela boa recepção do público.  

E o público da estréia de sábado presenciou, em minha opinião, uma das mais 

belas interpretações de ópera vistas em nosso país nos últimos anos. O excelente 

barítono catarinense Douglas Hahn, merecidamente ovacionado de pé pela lotação 

do Theatro São Pedro, ofereceu ao público uma interpretação simplesmente magistral 

de Giorgio Germont. Perfeito em técnica e fraseado, dotado de régia musicalidade e 

primor em todos os acabamentos, este cantor de belíssima voz (genuinamente 

Verdiana) ainda tem a qualidade suprema de ator. E que ator! Desde sua primeira 

intervenção, em “Madamigella Valéry”, passando pela divina rendição de “Di 

Provenza il mare” (merecia os pedidos de bis) e uma emocionante participação nos 

atos finais, o barítono Hahn é meu destaque maior no elenco desta esmerada 

produção, que acabou se transformando numa verdadeira vitrine de novos talentos 

líricos brasileiros.  

Vamos esperar que em meio à platéia (lotada nos dois dias) estivessem 

empresários que reconheçam o quanto a arte da ópera está carente de recursos em 

nossa terra, nos dias de hoje. Apenas nesta mini-temporada, desde os produtores, 
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passando pelo diretor cênico e o numeroso elenco de talentos, encontra-se uma forte 

reunião de artistas que não apenas amam a ópera mas que sabem como fazê-la 

acontecer e sobreviver. Estes são os que merecem os recursos das super-produções e 

não os charlatães que se utilizam da ópera para o exercício de sua falsa vanguarda e 

de sua vaidade carente de atenção.  

Este espetáculo, de poucos recursos materiais, teve em sua honestidade de 

propósitos e na oportunidade de revelar novos valores para a ópera, o seu mais 

profundo exercício de lutar pelo bem de nossa cultura..  

 

Fabio de Mello  

20/09/2004 

 

Uma correção apontada pelo diretor Walter Neiva  

 

“Agradeço a crítica que fez da Traviata e gostei muito. Mas há uma injustiça que 

necessita ser corrigida  URGENTE!!! O Luciano realmente esqueceu sua entrada, mas o 

Júlio não. Quem fez uma verdadeira confusão foi o Bauer(esqueceu texto) e o Mto 

não atacou a entrada do mensageiro, que o Júlio esperava para entrar. Aliás, saiba 

que ele é uma pessoa séria e muito interessado nos ensaios.“ (Walter Neiva) 

 

Fábio de Mello 

em 21/9/2004  

 

Sete cantores a procura de uma ópera/20 de fevereiro de 2004/Jornal 

Estadão   
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O Barbeiro de Sevilha/07 de fevereiro de 2002/Diário do Grande ABC 

 

"Barbeiro" é para rir o tempo todo 
 

O dublê de dramaturgo e crítico musical George Bernard Shaw, um frasista 

incorrigível, escreveu que Rossini era um "autêntico homem de negócios". E por um 

motivo muito simples: ele compunha óperas como quem escreve cartas.  

Para cada tipo de pessoa, uma linguagem diferente. Do drama à gargalhada 

mais desbragada, há de tudo um pouco em sua diversificada produçao. O Barbeiro 

de Sevilha, que estreou no sábado no Teatro Municipal de Santo André, é a opçao de 

Rossini pela gargalhada. Por isso, o melhor termômetro para se aferir o êxito de uma 

montagem do Barbeiro é a quantidade de risos que a cena provoca no público.  

Neste sentido, Walter Neiva, responsável pela direçao cênica, e o maestro 

Flavio Florence foram perfeitos: a platéia mal conseguia se refazer de uma gargalhada 

e já emendava outra.  

Para todos os envolvidos nesta montagem - dos músicos aos cantores, dos 

coralistas à direçao de cena - trata-se de caminhar numa corda-bamba sem rede. 

Sim, o humor é óbvio, dirao os mais exigentes. Mas, responderiam os fas de Rossini, 

quero ver quem faz melhor.  

A chave para se realizar uma boa montagem do Barbeiro é misturar em doses 

sutis a competência musical (vocal e instrumental, claro) com uma excelente 

habilidade cênica. Neste sentido, a montagem que poderá ser vista ainda esta 

semana no Municipal andreense é um real triunfo.  

Os cenários convencionais não comprometem a montagem, e a direçao de 

atores é magnífica. No elenco homogêneo, destacou-se muito no quesito cênico o 

barítono Sandro Christopher, no papel de Don Bartolo. Ele foi exato, mantendo-se num 

histrionismo que fazia a platéia gargalhar a cada gesto ou frase musical. Muito bom 

também o tenor Fernando Portari (ótimo como o falso professor de música e como 

bêbado), que já vai se consolidando o melhor na cena brasileira. Excelentes a Rosina 

da soprano Silvia Tessuto, o Don Basilio do baixo Eduardo Janho-Abumrad e a criada 

Berta de Sônia Guedes.  

Um destaque especial fica para o barítono Paulo Szot, que fez um Fígaro 

sensacional. Ele conclui de modo fantástico o seu melhor ano como profissional, 

depois de participar da montagem de Don Giovanni, no Teatro Alfa; de Carmina 

Burana, no Theatro Municipal de São Paulo; e de O Elixir do Amor, no Teatro Amazonas, 

em Manaus. Com amplo domínio de cena e excelente voz, Szot fez um Fígaro que 

permanecerá como um marco em sua promissora carreira.  

A Orquestra Sinfônica de Santo André atuou no fosso, que, embora pequeno, 

acomodou o grupo e funcionou muito bem do ponto de vista acústico. A abertura foi 

muito bem executada (com exceção da claudicante trompa) e o acompanhamento, 

durante toda a ópera, foi de uma prontidão exemplar.  

 

João Marcos Coelho 

Especial para o Diário do Grande ABC 

 

Diário do Grande ABC Copyright ©2005 

Todos os direitos reservados 
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La Traviata/26 de novembro de 2001/associb.org 

 

La Traviata emociona Ribeirão Preto  

 
Antigo teatro da cidade revive os "tempos de glórias" com ópera 

apresentada em homenagem ao compositor Giuseppe Verdi  

 

Claudio Rostellato 
 

Como parte das solenidades de 

inauguração da Casa d`Itália (Vice-Consulado 

Italiano) em Ribeirão Preto, foi apresentada no 

Teatro Pedro II a obra mais importante e mais 

famosa do compositor italiano Giuseppe Verdi (a 

ópera La Traviata). 

Sob a regência do maestro Tullio 

Colacioppo, que já havia trabalhado na cidade, 

os artistas arrancaram calorosos aplausos do 

público, tanto na apresentação especial feita a 

convidados, na quinta-feira, como na de sábado 

e domingo (24 e 25). 

Os mais aplaudidos pelo público foram o maestro, a soprano brasileira Kalinka 

Damiani, que interpretou Violetta Valery (personagem principal ao lado do tenor 

italiano Antonio de Palma, que fez o papel de Alfredo. Palma veio ao Brasil 

exclusivamente para participar do evento em Ribeirão Preto. 

A apresentação de La Traviata (A Transviada), além de incluir Ribeirão Preto 

entre as cidades do mundo todo que homenageiam Verdi pelo centenário de sua 

morte (1901), insere o Teatro Pedro II, considerado um dos melhores do Brasil (com 

1.600 lugares), entre os celebres da arte lírica. A ópera La Traviata, inspirada na obra 

de Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho é dividida em quatro atos. (veja 

resumo no quadro)  

 

O elenco 

O regente diretor foi o maestro Tullio Colacioppo, regente titular da Orquestra 

Sinfônica Municipal de São Paulo é único regente efetivo concursado do Teatro 

Municipal de São Paulo. Também especialista em regência de óperas, tendo realizado 

vários trabalhos no TM de São Paulo, após o afastamento dos maestros Armando 

Belardi e Edoardo Guarnieri. Com as apresentações de Ribeirão Preto, ele chega a 

2011 regências em mais de 50 anos de carreira. 

Direção cênica e cenografia ficou por conta de Walter Neiva, que já dirigiu as 

óperas Il Campanello, La Serva Padrona, Don Pasquale, As Bodas de Figaro, Cosi Fan 

tutte, A Flauta Mágica, Otello e A Flauta Mágica, entre outras. 

Os astros principais de La Traviata foram a soprano catarinense Kalinka Damiani 

e o italiano Antonio de Palma. 

Ela, nasceu em Urusanga, estudou música em Florianópolis e ha 6 anos estuda 

canto com Neyde Thomas, de Curitiba, uma das mais conceituadas professoras de 

canto lírico no país. Kalinka surge como uma das grandes revelações do Brasil, tendo 

vencido diversos concursos nos últimos três anos: foi a melhor soprano-leggero do IV 

Concurso Maria Callas. Como cantora operistica, já interpretou Adina, em Elisir 

D`Amore, atuou em La Serva Padrona e em mais de 100 recitais no Estado do Paraná. 

Apresentou-se em Roma, no final do ano passado, a convite da embaixada brasileira. 

Este ano ela já fez o papel de Julieta em I Capuleti e I Montecchi, de Bellini. De 
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Ribeirão Preto ela segue para Buenos Aires, onde atua em A Flauta Mágica, de 

Mozart. 

De Palma iniciou seus estudos no conservatório de Foggia, aperfeiçoou-se em 

Nápoles e debutou no Teatro San Carlo da mesma cidade, na produção da ópera 

Ermione, de G. Rossini, ao lado de Monserrat Caballe. Cantou nas produções de 

Adriana Lecouvreur, La Traviata, Rigoletto, La Bohème, Orfeo e Carmina Burana. No 

seu curriculum constam todos os papéis de tenor, com apresentação em teatros de 

toda a Europa, EUA, Coréia do Sul e Arábia Saudita. 

As estrelas de La Traviata apresentada em Ribeirão Preto tem ainda os 

brasileiros: Magda Painno, mezzo soprano, que fez o papel de Flora; Sandra Félix, 

soprano (Annina), Douglas Hahn, barítono (Germont), Paulo Queiroz, tenor (Gastone), 

Sebastião Teixeira, barítono (Machese), Márcio Martins, barítono (Berone), Eduardo 

Paniza (Grenvil) e Maria Cecília Moita (pianista). A opera é completada pela 

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e pelo Coral de Ópera Cia. Minas.  

 

Claudio Rostellato - CIB Notizie 

26/11/2001 16:09 

 

A Flauta Mágica/Revista L'opera 
 

A Santo Andrè, nei pressi di San Paolo del Brasile, fantasiosa edizione de "Il flauto 

magico", con un allestimento naif ma efficace 
 

LA FACILE ILLUSIONE 
 

La "Grande" San Paolo è formata da tre città vicine. San Caetano. San 

Bernardo e Santo Andrè, che sono considerate come uno dei maggiori poli industriali 

dell'America del Sud. 

Per la vicinanza con la città di San Paolo queste città non hanno, purtroppo, 

potuto sviluppare una vita culturale propria: i loro abitanti frequentano gli spettacoli e i 

concerti della capitale. 

Santo Andrè è la città che sviluppa più delle altre la cultura e per seguire 

questa filosofia è stato rappresentato Il flauto magico, l'ultima opera composta da 

Mozart. Per raccontare la contesa fra la Regina della Notte e Sarastro, il regista Walter 

Neiva ha optato per un allestimento intelligentemente popolare, compresi i recitativi 

parlati in portoghese e cercando di evidenziare e seguire la matrice della prima 

rappresentazione avvenuta nel 1791. 

Neiva ha saputo elaborare un allestimento di carattere leggero e gradevole 

mettendo in rilievo a beneficio del pubblico, la lotta fra il bene e il male, la religione, 

l'amore e la massoneria che sono gli argomenti dominanti dell'opera. Si è accollato 

anche la responsabilità delle scene e delle luci dello spettacolo. Le scene erano 

confezionate totalmente con carta di colore scuro del tipo utilizzato per confezionare i 

pacchi commerciali. Le luci disegnate dallo stesso regista completavano e davano 

vita alle scene creando I'llusione di castelli, foreste, acqua e fuoco. Contribuivano 

molto alla riuscita dello spettacolo anche i costumi di Norma Pinheiro. 

L'Orchestra Sinfonica di Santo Andrè, sotto il rigido controllo del maestro Flavio 

Florence, ha dimostrato pieno dominio della musica mozartiana, utilizzando con molta 

raffinatezza il massimo della potenza di tutti gli strumenti, facendo cosi risaltare la 

bellezza e il lirismo della partitura. 

La compagnia era formata da sedici elementi, e fra questi si affermavano 

Berenice Barreira "Regina della Notte". Claudia Riccitelli "Pamina". Silvia Tessuto. 

Graziela Sanchez e Heloisa Junqueira "Le Tre Dame. Sandro Boldilon "Papageno". Sergio 

Weintraub "Tamino". José Jeller "Sarastro" e Gilmar Ayres "Monostatos".  
 

Norberto Modena 
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La Forza Del Destino/Julho de 2001/Revista L'opera 
 

L'opera 
La Forza di volontà 

  

São Paulo: il capolavoro verdiano al Teatro Municipal fa ben sperare per uno stabile 

ritorno dell'opera nella metropoli brasiliana 
 

Dopo alcuni anni di abbandono e disinteresse da parte dei precedenti 

amministratori, la città di São Paulo assiste al ritorno delle stagioni liriche al Teatro 

Municipal, ancora sotto il patrocinio culturale e finanziario dell’Amministrazione 

municipale recentemente eletta. La nuova fase della "temporada" è iniziata con la 

promessa di produzioni innovative e, per celebrare il centenario del più famoso 

compositore di opere de tutti i tempi, Giuseppe Verdi, è stata scelta La forza del 

destino, rappresentata l’ultima volta qui a São Paulo nel lontano 1945. 

Con molta forza di volontà e con un bilancio finanziario ridotto l’opera di Verdi 

ritorna attraverso la messa in scena di Walter Neiva, che sfruttando il basso 

finanziamento destinato alla produzione con semplicità e afficienza, ha ottenuto una 

regia tradizionale; la sua mano registica ha seguito l’andamento del drammatico 

libretto. La scenografia, sempre di sua responsabilità, era creativa e allo stesso tempo 

economica, poiché rifuggiva dalla convenzionalità attraverso l’utilizzo di carta per 

confezionare tutte le scene dello spettacolo. Le  scene di carta, sotto l’effetto delle 

efficienti luci, permettono l’utilizzazione del teatro delle ombre cinesi, per mostrare le 

scene che avvengono dietro le quinte.La direzione del eterano maestro Tullio 

Colacioppo ha mantenuto l’equilibrio tra l’orchestra e i cantanti.  

I solisti hanno mostrato la scarsità di voci verdiane del panorama lirico odierno, 

pur dimostrando notevole impegno scenico. Michela Remor, Leonora, ha presentato 

un buon timbro con riserve nel registro grave, priva di nuance nella sua interpretazione; 

la Remor ha soltanto espresso le emozioni del suo personaggio, sia scenicamente che 

vocalmente, nell’aria "Pace, pace, mio Dio" e nel terzetto finale. 

Il personaggio di Don Alvaro è stato interpretato da Antonio De Palma, con 

voce di grande volume, legato di stile italiano e acuti facili, affrontando con molto 

sforzo la difficile scrittura musicale creata per il ruolo. 

Boaz Senator nei panni del vendicativo Don Carlo, presenta problemi di 

respirazione e nel fraseggio, che hanno compromesso la sua prestazione nelle sue arie 

e particolarmente nelle cabalette. 

Di rilievo la partecipazione degli altri interpreti. Douglas Hahn come Fra Melitone 

oltre alla perfetta resa scenica, presentava una vocalità buona e autorevole. Regina 

Elena Mesquita è stata una vigorosa e sensuale gitana Preziosilla. Savio Sperandino è 

stato un bravo Padre Guardiano. 

Buona la prestazione della Coral lirico Municipal che oltre a cantare si è 

dimostrata composta anche da bravi ballerini nella scena dell’accampamento. 

Il pubblico ha calorosamente accolto lo spettacolo esaurendo tutte e sei le 

recite previste. Si spera che questo più che positivo porti la Municipalidad di São Paolo 

a continuare nel patrocinio delle stagioni liriche, oltre che, è chiaro, a investire più 

capitali nelle prossime produzioni. 

 

 
 

Norberto Modena 
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La Forza Del Destino e Don Pasquale/20 de Julho de 2001/Jornal Estadão 
 

Verdi e Donizetti brilham na cidade e na serra  

“A Força do Destino” estréia no Municipal e “Don Pasquale”, 

em Campos do Jordão 
 

Ópera é coisa rara no Brasil, mas a partir de amanhã o público de São Paulo 

terá duas opções de espetáculo. No Teatro Municipal estréia A Força do Destino, do 

italiano Giuseppe Verdi, que ficou fora dos palcos da cidade por quase 60 anos. A 

outra opção é Don Pasquale, de Gaetano Donizetti, que estréia em Campos do 

Jordão dentro da programação do Festival de Inverno e que, no dia 27, inicia curta 

temporada no Teatro São Pedro.  

Produção própria do Teatro Municipal, A Força do Destino terá dois elencos 

distintos. O primeiro deles, além de cantores brasileiros, como Regina Elena Mesquita 

(Preziosilla) e Douglas Hahn (Melitone), traz três nomes internacionais, desconhecidos 

do público paulistano: o tenor italiano Antonio de Palma (Don Alvaro), a soprano 

italiana Michella Remor (Leonora) e o barítono israelense Boaz Senator (Don Carlo). No 

segundo elenco, apenas brasileiros: o tenor Rubens Medina (Alvaro), a soprano Alpha 

de Oliveira (Leonora), o barítono Sebastião Teixeira (Don Carlo), a meio-soprano Laura 

Santos (Preziosilla), o barítono Luiz Orefice (Melitone). Serão seis récitas, com direção 

musical de Tullio Colacciopo e cênica de Walter Neiva, autor também da cenografia 

do espetáculo.  

Em entrevista ao Estado, Neiva afirma que A Força do Destino é uma ópera de 

variedades. "Há, basicamente, duas óperas dentro de uma só: a história de Alvaro, 

Carlo e Leonora e as de Melitone e Preziosilla que, se você tira da ação, não perde 

em termos de enredo." Para ele, cada cena da ópera é um fim em si mesma. "É um 

equívoco unir toda a ação a partir de um fio condutor, como o tom sombrio, por 

exemplo. É necessário grifar cada elemento para acentuar cada contraste."  

Como exemplo, ele cita a cena em que Frei Melitone distribui sopa aos pobres. 

"É uma cena - como o Rataplan de Preziosilla - que se tirada, não influencia o decorrer 

da ação. E, ao mesmo tempo, possui um caráter bufo, de comédia, que eu procuro 

ressaltar da melhor maneira possível." Essa cena, porém, carrega uma crítica à Igreja e 

à sociedade da época que Neiva não ignora. "Melitone encarna a imagem da Igreja 

como Verdi a vê, da mesma forma que o Padre Guardiano simboliza a Igreja que 

Verdi gostaria de ver."  

Da mesma forma, a cena do Rataplan também possui significação política. 

"Ela tem fortes ligações com a libertação do norte da Itália pela Áustria. No entanto, 

minha intenção não é fazer uma afirmação de guerra e, sim, ressaltar a idéia de que 

essa cena, hoje, é um espetáculo de cor e luzes."  

Neiva concebeu os cenários todos em papel craft, mais precisamente 5 km de 

papel craft, cortados em tiras de 12 metros. "É uma saída interessante, pois não é cara 

e, depois, é só dobrar e guardar. No Brasil, gasta-se muito com cenário e depois se 

joga tudo no lixo, o que é um absurdo." Os figurinos do coro também mostram que, em 

tempos de crise, reciclar é mesmo a melhor saída: as 366 peças de figurino foram 

compostas pelo que havia disponível no acervo do teatro.  

Comédia - Walter Neiva também assina a concepção cênica de Don 

Pasquale, ópera cômica de Donizetti. A produção tem como diretor musical o maestro 

Flávio Florence, que rege a Orquestra Sinfônica de Santo André em montagem que 

tem no elenco o barítono Sandro Christopher (Don Pasquale), a soprano Claudia 

Riccitelli (Norina), o barítono Paulo Szot (Dr. Malatesta) e o tenor Eduardo Itaborahy 

(Ernesto).  

Para Florence, Don Pasquale mostra o grande orquestrador que foi Donizetti. 

"Todos os recitativos são acompanhados pela orquestra, de modo ousado e 

expressivo. A orquestra canta com os cantores, conta a história com eles. De certa 
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forma, pode-se dizer que ele abriu caminho para os poemas sinfônicos e as óperas 

veristas, nas quais o discurso musical segue os pensamentos dos cantores."  

Nesse ponto, aliás, está, em sua opinião, a principal dificuldade da ópera. 

"Donizetti dá um tratamento muito sofisticado à orquestra e o difícil é soar da maneira 

como ele compôs, pois a orquestra não é um mero coadjuvante." Outra dificuldade 

está na parte dos cantores. "São apenas quatro solitas, que acabam tendo 

pouquíssimos momentos de folga e, portanto, a resistência vocal precisa ser muito 

grande."  

Sandro Christopher concorda. "É um papel muito longo, muito cênico, requer 

muita energia e equilíbrio para não chegar 'morto' ao fim." Christopher ressalta que 

esse é o seu repertório preferido. "É sempre muito divertido cantar Donizetti, que era 

um homem de teatro. E hoje me sinto mais confortável com o papel que cantei, pela 

primeira vez, há cerca de dez anos. É a essência do bufo, com tessitura mais grave do 

que a de personagens como Leporello." 

 

 
 

João Luiz Sampaio 

 

Il Guarany/08 de Outubro de 2000/Movimento.com 
 

São Paulo vê excelente Il Guarany em produção modesta 
 

Encenada em forma de concerto na tarde do dia 08, no Theatro Municipal de São 

Paulo, a mais famosa ópera de Carlos Gomes foi uma agradável surpresa 

 
 

Após o decepcionante Il Guarany apresentado no Teatro Alfa este ano, pouco 

se esperava da produção anunciada para o Theatro Municipal de São Paulo, ainda 

mais por ser em forma de concerto. 

Ao contrário do que foi divulgado, a ópera foi apresentada semi-encenada , 

num trabalho muito criativo de Walter Neiva, que já nos surpreendera com um bom O 

Barbeiro de Sevilha, montado recentemente no Teatro São Pedro. 

Estão previstas mais duas récitas, em 11 e 13 deste mês, às 20:30 hs. no mesmo 

Theatro Municipal de São Paulo. Pelo que se viu nesta estréia, vale a pena assistir à 

encenação e aplaudi-la. 

Utilizando-se de um excelente trabalho de iluminação, o diretor demonstrou 

que se pode fazer ópera com poucos recursos e muita criatividade: palco 

completamente vazio e a ação transcorrendo quase que totalmente numa 

plataforma situada à esquerda; coro estático ao fundo, sob uma iluminação muito 
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bem planejada e que variava conforme a ação; cantores muito bem dirigidos deram 

vida ao espetáculo, compensando a ausência de cenários. 

Os intérpretes, na totalidade, supreenderam pela qualidade do seu 

desempenho. A soprano lírico coloratura búlgara Zvetelina Maldjanska fez uma 

excelente Ceci, belo timbre, lembrando em alguns momentos Ileana Cotrubas no 

início de sua carreira.O jovem tenor lírico italiano Francisco Paolo Panni possui uma voz 

bonita, embora com pouco volume. Portador de físico adequado, compôs bem o 

índio Peri. O baixo-barítono Victor Garcia Sierra no papel do Cacique, dono de voz 

potente e bonita, obteve um bom rendimento na bela invocazione Morte – O Dio degli 

Aimorè.  

Poucas vezes se teve um secundário tão homogêneo, todos dotados de belas 

vozes e com bom desempenho: o barítono Douglas Hahn (Gonzales), o tenor Rubens 

Medina (Don Alvaro), o baixo Marcos Ribeiro (Don Antonio de Mariz), o baixo Carlos 

Eduardo Marcos (Alonso), o tenor Robderto Gagliotti (Ruy Bento) e o baixo Fernando 

Gazoni (Pedro).  

A Orquestra Sinfônica Municipal esteve sob a regência do maestro Julio 

Medaglia, um especialista nessa ópera. O Coral Lírico, eficientemente preparado pelo 

maestro Mário Zaccaro, fez bem a sua parte, mas a anunciada participação do 

Corpo de Baile não ocorreu. 

Enfim, um excelente Il Guarany, que merece ser visto nas demais récitas 

programadas. 

 

Pedro Malazarte/29 de Abril de 2000/Jornal Estadão 
 

Bom gosto e dedicação marcam "Pedro Malazarte" 
 

Engenhosa simplicidade da ópera de Camargo Guarnieri é explorada com talento por 

Walter Neiva, em montagem desde quinta-feira no Teatro São Pedro 

 
 

Originalmente concebida para o palco amplo do Palácio das Artes de Belo 

Horizonte, a montagem do Pedro Malazarte de Camargo Guarnieri, feita por Walter 

Neiva, teve de ser redimensionada para as proporções do Teatro São Pedro, onde 

estreou anteontem. E ganhou com isso, pois a historinha simples extraída por Mário de 

Andrade dos contos de tradição oral sobre a figura de Malazarte, sedutor e 

embrulhão, acomoda-se melhor num espaço intimista, em que é mais imediata a 

relação do público com as três personagens em cena.  

Deliberadamente simples, a encenação trabalha com poucos elementos no 

palco, apenas para sugerir a morada do Alamão e da Baiana. Mas explora 

habilmente o jogo de silhuetas do coro, disposto por trás de uma rotunda preta, que a 

iluminação faz, às vezes, ficar transparente. Festa junina, cirandas, desfile 

carnavalesco, uma procissão: os movimentos do coro ao fundo formam a moldura 

pan-brasileira para a ação do libreto na qual - como Walter Neiva aponta muito bem 

no texto de apresentação do programa - Mário de Andrade combinou ingredientes 

de várias partes do País para formar um microcosmo da vida nacional.  

Seria necessária uma intervenção coral mais segura para dar melhor relevo a 

essa massa popular, que comenta a história com seus cânticos de sabor folclórico. O 

desempenho do Coral do Estado de São Paulo, mais esforçado do que realmente 

satisfatório, foi tímido na noite de estréia, o que deixou pálido o que deveria ter sido 

rico em coloridos sonoros. Os efeitos visuais obtidos com sua movimentação, porém, 

são bastante interessantes. E. na medida em que, nas récitas seguintes, a parte vocal 

ajustar-se à cênica, a participação do coro poderá tornar-se bastante eficiente.  

Sandro Bodilon possui a presença e o timbre claro de barítono requeridos pela 

figura sestrosa da personagem-título. Com seu charme, sua lábia e seu gato 
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supostamente capaz de falar - simpaticamente representado pelo bailarino Milton 

Coatti -, Malazarte namora a Baiana e passa a perna em seu marido, o Alamão. 

Espertalhão ele é, mas tem bons sentimentos - na medida da imagem lisonjeira que o 

brasileiro tem de si mesmo - e por isso decide-se a devolver à vítima metade dos 20 

contos de réis que esta lhe pagou pelo falso gato mágico.   

Na linha ingênua, de imagens de cordel, assumida pela montagem, funciona 

bem a intervenção do diabo e do anjo da guarda, representando o conflito de 

Malazarte. Embora tivesse tropeçado um pouco nas armadilhas rítmicas da embolada 

"Sou Malazarte, minha parte é toda parte", com que se apresenta, Sandro criou com 

propriedade a figura do malandro. E, principalmente, na cena em que fala de seus 

planos de ser seringueiro, para não ter de levar consigo a Baiana, projetou-a de forma 

bem convincente.  

O melhor momento do espetáculo foi a modinha da Baiana, a que Edinéia de 

Oliveira deu a mistura exata de sensualidade e melancolia, passando claramente a 

idéia da mulher jovem amarrada ao casamento com o homem mais velho, sonhando 

com as emoções que a vida ao lado de um aventureiro talvez lhe pudesse dar. 

Embora sejam limitadas as possibilidades vocais que o papel lhe oferece, Edinéia ali se 

mostrou inteiramente à vontade com uma personagem que, cenicamente, criou com 

desenvoltura. A seu lado, como o marido, está o tenor Benito Maresca, um dos nomes 

mais respeitáveis do canto paulista. O papel é pequeno, escrito numa tessitura que 

não favorece as áreas mais brilhantes do registro, mas é um prazer ver a segurança 

com que esse veterano domina o palco, com a mesma classe dos velhos tempos.  

Por trás de sua enganosa simplicidade, a partitura de Camargo Guarnieri é 

sofisticadamente complexa, toda em filigranas e modulações inesperadas, cheia de 

dificuldades rítmicas e efeitos de colorido que precisam ser cuidadosamente 

balanceados. Isso se pode sentir pela corda bamba em que se equilibrou a Camerata 

Atheneum - formada por integrantes da Sinfônica Municipal - no decorrer do 

espetáculo. Um tanto imprecisa no início, durante a curta abertura, foi ganhando 

contornos mais definidos à medida que a ação avançava. Sem nos prendermos a 

detalhes, basta observar que a regência de Lutero Rodrigues soube dar à ópera um 

ritmo fluente, explorando seus momentos mais exuberantes com vivacidade e 

entusiasmo, compensando as eventuais irregularidades de execução.  

No conjunto um trabalho honesto, feito com poucos recursos mas com bom 

gosto e dedicação, a montagem que Walter Neiva oferece de Pedro Malazarte vem 

demonstrar o óbvio: a existência de um repertório nacional de ópera inexplorado, 

injustamente esquecido, que pede reavaliação. E, a julgar pelas reações da platéia 

na quinta-feira, vem provar a capacidade do Guarnieri operista de contar com a 

empatia do público. Não fossem outras as qualidades do espetáculo, esta já bastaria 

para levar-nos ao teatro.  

Bastante curta, com pouco mais de 40 minutos, Pedro Malazarte é precedida 

por um pequeno recital de peças vocais de Camargo Guarnieri, com a soprano 

Débora Ferreira do Amaral, o Coral do Estado regido por José Ferraz de Toledo e o 

pianista Horácio Gouveia. Nesta primeira parte, destacou-se a execução de 

Encantamento, bela ária ternária para violino e piano, de tom melancólico, com um 

pisódio intermediário mais agitado. Ela foi interpretada por Lucien Rogulski, o diretor da 

Camerata Atheneum. 

 

 

Critica de Lauro Machado Coelho 

no Caderno 2 O Estado de São Paulo 

29 de Abril de 2000. 
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O Barbeiro de Sevilha/02 de Abril de 2000/Revista da Folha 
 

Você disse barroco? 
 

 

Entre as noções que circulam pela história da arte, reunindo e dando sentido a 

fluxos de obras, barroco encontra-se talvez num limite extremo. Demonstra, como poucas, 

a espessura, as flutuações, as imprecisões sedutoras que fazem parte da natureza deste 

tipo de palavra. Nelas, o esforço que tende à precisão é contrabalançado pela própria 

história do termo. Admiráveis pensadores vêm se debruçando sobre a noção de barroco 

há mais de cem anos, enriquecendo-a, dilatando-a, criando ramificações e desvios. Um 

dos seus pólos principais reúne diferentes formas de compreensão sobre as transformações 

que sofreram, nos séculos 17 e 18, as artes herdadas da Renascença. 

Para empregar bem a palavra, é preciso dominar essa história que não cessa. 

Philippe Beaussant, musicólogo, é seu último grande exegeta: ele incorporou à idéia de 

barroco um sentido do comportamento humano, do gesto, das inflexões, dos costumes, da 

roupa, da festa. Escreveu um pequeno ensaio, "Versailles - Opéra" (Gallimard), não a ópera 

em Versalhes, mas Versalhes como ópera. É uma chave essencial, abrindo portas novas e 

definitivas. Prolonga-se em "Vous Avez Dit Baroque?" (Babel), um pouco mais centrado 

sobre pontos de interpretação musical. 

"Louis 14 Artiste" (Payot), leva ao apogeu os poderes que Philippe Beaussant possui 

em articular, para compreendê-los, setores muito variados da cultura. Cruzando-as na 

figura do Rei Sol, o mais soberbo dos monarcas "barrocos", política e arte nunca se 

separam. Barroco é, de fato, uma bela palavra, que nenhum purismo, felizmente, 

conseguirá eliminar. 

Água - Os conhecimentos e a grande intuição histórica de Beaussant são seus 

instrumentos heurísticos. Mas a esses dois acrescenta-se um terceiro: o estilo, vivo e 

elegante, que se esconde atrás das palavras límpidas. Nada de tom pernóstico, muito 

menos o deleite do pedante com a própria obscuridade. Fascinado pelas múltiplas 

trajetórias da cultura, Beaussant também incorpora, às vezes, observações estimulantes 

sobre Mendelssohn, Brahms ou Bizet. 

Distingue-se assim de certos especialistas que, fechados no período anterior, 

terminaram por criar uma curiosa aversão ao século 19. 

Brilhantina - A música de Rossini é a mais enérgica e revigorante que existe. Ela não 

é exatamente engraçada, tanto que o compositor empregava, sem escrúpulos, a mesma 

abertura ou "sinfonia", como se denominava então tanto para ópera bufa quanto para 

ópera séria. Stendhal notava que essa música afasta toda "melancolia", no sentido que, 

então, atribuía-se à palavra: inércia, morosidade, ausência de ação. Mas, associada a 

uma trama e a um libreto divertidos, conduz o riso a paroxismos, sobretudo se for tratada 

por um elenco dinâmico, ágil, à vontade nos diferentes papéis. 

O que ocorreu com "O Barbeiro de Sevilha", montado no teatro São Pedro, em SP, 

foi esse estado de graça, cheio de gargalhadas. Szot, Portari, Tessuto cantavam, Flavio 

Florence regia, à frente da orquestra sinfônica de Santo André. Todo esse mundo se 

esbaldava, levado pelo ritmo endiabrado da ação, dirigida por Walter Neiva. Sem 

pretensão, com meios modestos, foi como se se tivesse voltado aos tempos em que a 

ópera era, de fato, um espetáculo popular. 

Arco - Professora abandonada pelo marido cria, em escola de um dos piores 

bairros de Nova York, uma classe de violinos com excelentes resultados. Ou seja, um horror 

de história. Wes Craven sempre fez ótimos filmes de horror, embora de outro tipo. Pela 

primeira vez aborda um projeto "sério" e faz um milagre, por uma espécie de discreta 

tensão sem floreios. "Música do Coração" é ótimo. Lembra Frank Capra, onde bons 

sentimentos parecem verdadeiros. 

Jorge Coli é historiador da arte. 

E-mail: coli20@hotmail.com / Origem do texto: Especial para a Folha / Editoria: MAIS! 

Página: 25 / Edição: Nacional Apr 2, 2000 / Seção: PONTO DE FUGA 
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O Barbeiro de Sevilha & Outras/1999/Revista da Folha 
 

"Barbeiro" chega ao São Pedro 

17/12/1999 

 
Autor: IRINEU FRANCO PERPETUO. 2983d53bEditoria: REVISTA DA FOLHA Página: 53 12/8935Edição: São Paulo 

Tamanho: 1115 caracteres Dec 17, 1999Seção: CONCERTOS E DANÇALegenda Foto: O cantor Paulo Szot 

interpreta FigaroCrédito Foto: Masao Gato/Folha ImagemObservações: GUIA DA FOLHA SPAssuntos 

Principais: O BARBEIRO DE SEVILHA /ÓPERA/ 

 

"Barbeiro" chega ao São PedroVem do ABC a última atração da temporada 

lírica paulistana. Depois de cinco récitas com casa cheia no Teatro Municipal de Santo 

André, em novembro, chega à capital paulistana a ópera "O Barbeiro de Sevilha", de 

Rossini, com direção de Walter Neiva. Regente da Orquestra Sinfônica de Santo André, 

Flavio Florence montou para o espetáculo um elenco que é uma espécie de "dream 

team" rossiniano, com algumas das vozes nacionais mais adequadas para esta ópera, 

como Paulo Szot (Figaro), Sandro Christopher (Don Bartolo), Sílvia Tessuto (Rosina), 

Fernando Portari (Conde Almaviva) e Eduardo Abumrad (Don Basilio). Longe de 

constituir uma superprodução, a montagem não é das mais caras, nem das mais 

pretensiosas, mas agradou bastante ao público do ABC. Dar um passo do tamanho 

da perna: talvez seja esta a lição que Santo André tenha a ensinar aos produtores de 

ópera de São Paulo. (Irineu Franco Perpetuo) O BARBEIRO DE SEVILHA - 150 min. teatro 

São Pedro (r. Barra Funda, 171, Barra Funda, região noroeste, tel. 3667-0499). 636 

lugares. Hoje (dia 17): 20h30. Dom.: 17h. Ingr.: R$ 30. 

 

Santo André vê hoje "O Barbeiro" 
19/11/1999 

 
Autor: JOÃO BATISTA NATALI . . 9062nataOrigem do texto: Da Reportagem LocalEditoria: ILUSTRADA Página: 

4-3 11/9814Edição: Nacional Tamanho: 982 caracteres Nov 19, 1999Assuntos Principais: MÚSICA; O BARBEIRO 

DE SEVILHA /ÓPERA/; SANTO ANDRÉ /SP/ 

 

Santo André vê hoje "O Barbeiro" da Reportagem Local Com direção musical 

de Flavio Florence e direção cênica de Walter Neiva, o Teatro Municipal de Santo 

André apresenta hoje e domingo as duas últimas das quatro récitas de "O Barbeiro de 

Sevilha", de Rossini (1792-1868).Os espetáculos, com entrada gratuita, tornaram-se uma 

boa opção para o público paulistano, vitimado pela crise financeira da Prefeitura de 

São Paulo e pela consequente rarefação das montagens no Teatro Municipal.A ópera, 

baseada em peça homônima de Beaumarchais, é uma deliciosa comédia que narra 

as peripécias do barbeiro Fígaro para aproximar o conde de Almaviva de sua amada, 

Rosina, com quem o tutor dela, Bartolo, pretende se casar. (JBN)Ópera: O Barbeiro de 

Sevilha Onde: Teatro Municipal de Santo André (pça. 4º Centenário, s/nº, tel. 0/xx/11/ 

411-0789) Quando: hoje e domingo, às 20h Quanto: grátis (ingressos devem ser 

retirados na bilheteria na véspera de cada espetáculo, das 13h30 às 17h30) 

 

"A Flauta" reestréia com bonecos 
06/11/1999 

 
Autor: 3644valsOrigem do texto: Free-Lance para a FolhaEditoria: ILUSTRADA Página: Especial-1 

11/1807Edição: São Paulo Tamanho: 873 caracteres Nov 6, 1999Observações: ACONTECEAssuntos Principais: 

TEATRO INFANTIL; A FLAUTA MÁGICA /PEÇA TEATRAL/ 

 

"A Flauta" reestréia com bonecos free-lance para a Folha"A Flauta Mágica", 

espetáculo infantil que pretende introduzir a garotada no universo da ópera, está de 

volta ao cartaz, agora no teatro Maria Della Costa."Ficamos no teatro São Pedro até 
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10 de outubro e só não continuamos por causa da agenda do espaço", diz o diretor 

Walter Neiva, 43.Ele também é responsável pela adaptação da obra de Mozart (1756-

1791).Trata-se da história de Pamino, o príncipe que em companhia do passarinheiro 

Papagueno atravessa provações e obstáculos para resgatar a princesa Pamina.A 

produção utiliza 13 cenários e 42 marionetes. A interpretação é da Cia. Stromboli, 

formada por João Conrado, Tatiana Cavacana, Cassiano Reis e outros.Peça: A Flauta 

MágicaQuando: sáb. e dom., 16h (estréia hoje)Onde: teatro Maria Della Costa (rua 

Paim, 52, Bela Vista, tel. 256-9115).Quanto: R$ 12 

 

Flauta Mágica 
17/09/1999 

 
Autor: JOÃO BATISTA NATALI . . 6397i90aEditoria: REVISTA DA FOLHA Página: 90 9/6578Edição: São Paulo 

Tamanho: 1668 caracteres Sep 17, 1999Seção: CRIANÇALegenda Foto: Princesa Pamina e o capataz 

ZaraustroCrédito Foto: DivulgaçãoObservações: GUIA DA FOLHA SPVinheta/Chapéu: BONECOS CANTAM 

MOZARTAssuntos Principais: TEATRO INFANTIL; FLAUTA MÁGICA PARA CRIANÇAS /PEÇA TEATRAL/; TEATRO DE 

BONECOS 

 

Flauta Mágica. POR JOÃO BATISTA NATALI. Qualquer adulto ou criança que 

tenha ido a Praga ou Salzburgo terá degustado alguma montagem para marionetes 

de uma das óperas de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).Pois é essa mesma 

oportunidade que o Teatro São Pedro nos oferece até 3 de outubro. A "Flauta Mágica 

para Crianças" é um espetáculo, no gênero, exemplar, com os toques de 

superprodução que incluem 13 cenários, 42 marionetes e três dezenas de adereços, 

manipulados pelos atores da Companhia Stromboli. A história de Pamino, o príncipe 

que em companhia do atrapalhado passarinheiro Papagueno atravessa provações e 

obstáculos para "libertar" a princesa Pamina, foi adaptada e dirigida por Walter Neiva. 

É alguém que entende de ópera. Já dirigiu oito espetáculos líricos e atuou em 11 

outros como assistente de direção.O espetáculo é sofisticado, inteligente. Deixa fluir a 

música de Mozart, com os próprios bonecos explicando à audiência as cenas que vão 

em seguida dublar. A gravação é muito boa: a Ópera Estatal de Viena, dirigida nos 

anos 50 por Herbert von Karajan, traz vozes como a das sopranos Irmgard Seefried e 

Wilma Lipp, ou do barítono Erich Kunz.Durante 70 encantadores minutos, adultos 

sozinhos ou acompanhados de crianças perceberão que afinal a princesa Pamina 

não está em mãos das forças do mal. E tudo acaba bem, como ocorre há pouco mais 

de dois séculos, nessa ópera que fascina e faz pensar.FLAUTA MÁGICA PARA 

CRIANÇAS - Texto e direção: Walter Neiva. Com: Cia. Stromboli de Bonecos. Teatro São 

Pedro (r. Barra Funda, 171, Barra Funda, região noroeste, tel. 3661-6529). 636 lugares. 

Qui. e sex.: 15h. Sáb. e dom.: 16h. Até 30/9. Ingr.: R$ 12. 

 

'Flauta Mágica' leva ópera à criançada 
13/08/1999 

 
Autor: LÚCIA RODRIGUES. 4641a84aEditoria: REVISTA DA FOLHA Página: 84 8/4771Edição: São Paulo 

Tamanho: 1557 caracteres Aug 13, 1999Seção: CRIANÇALegenda Foto: Bonecos em cena do espetáculo 

vencedor do Prêmio Coca-Cola de tetaro infantilCrédito Foto: DivulgaçãoObservações: GUIA DA FOLHA 

SPAssuntos Principais: TEATRO INFANTIL; FLAUTA MÁGICA PARA CRIANÇAS /PEÇA TEATRAL/ 

 

'Flauta Mágica' leva ópera à criançadaPOR LÚCIA RODRIGUESÓpera estrelada 

por bonecos e voltada para crianças. Essa é a idéia de Walter Neiva, o diretor e autor 

do espetáculo "Flauta Mágica para Crianças", que será encenada no suntuoso teatro 

São Pedro.Baseada na composição de um clássico de Mozart, a peça _vencedora do 

prêmio Coca-Cola de Teatro deste ano_ ensina de forma didática como distinguir 

entre os tons de voz de um barítono e um tenor."Quero quebrar essa visão 

preconceituosa de que a ópera é algo complicado", afirma o diretor. Embora haja 
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trechos cantados em alemão, os personagens sempre fazem antes uma 

apresentação da cena que vai acontecer. "Assim as crianças vêem aquilo como se 

fosse um balé dos bonecos", completa Neiva. A manipulação dos 42 bonecos é feita 

por sete atores do grupo Stromboli.A peça conta a história do Príncipe Tamino e seu 

amigo Papagueno, que têm de enfrentar muitos perigos para libertar a Princesa de 

uma rainha má, usando os poderes da flauta mágica.A montagem ainda reúne 

surpresas, como um céu de estrelas projetado no teto e um manipulador que se 

mostra para a platéia.Durante a entrada do público, são tocadas outras obras de 

Mozart. "Muitos se surpreendem ao descobrir que já conhecem trabalhos do 

compositor."FLAUTA MÁGICA PARA CRIANÇAS - Texto e direção: Walter Neiva. Com: 

Cia. Stromboli de Bonecos. Para crianças a partir de 6 anos. Teatro São Pedro (r. Barra 

Funda, 171, Barra Funda, região noroeste, tel. 3661-6529). 636 lugares. Sex. e sáb.: 21h. 

Dom.: 16h. Qui.: 16h. Até 26/9. Ingr.: R$ 18. 

 

São Pedro mostra ópera infantil 
12/08/1999 

 
Autor: JOÃO BATISTA NATALI. 9244nataOrigem do texto: Da Reportagem LocalEditoria: ILUSTRADA Página: 

Especial-4 8/4553Edição: São Paulo Tamanho: 1418 caracteres Aug 12, 1999Seção: O BOM DO DIALegenda 

Foto: Cena do espetáculo infantil de marionetes "Flauta Mágica"Crédito Foto: DivulgaçãoObservações: 

ACONTECEAssuntos Principais: MÚSICA ERUDITA; FLAUTA MÁGICA PARA CRIANÇAS; MARIONETE; BONECO; 

MOZART 

 

São Pedro mostra ópera infantil 'Flauta Mágica', de Mozart, estréia hoje JOÃO 

BATISTA NATALI da Reportagem Local O teatro São Pedro, até junho hospedagem da 

Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado), mantém sua vocação para música erudita. 

Estreará, hoje à noite, "Flauta Mágica para Crianças", uma versão para marionetes da 

última ópera de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).A transcrição do repertório 

lírico para o público infantil, tradição centenária de companhias sediadas em 

Salzburgo ou Praga, é incomum no Brasil.Será uma superprodução, com 13 cenários, 

42 marionetes e outros 30 adereços, manipulados pelos especialistas em teatro infantil 

da Companhia Stromboli.A ópera é dirigida por Walter Neiva, que traz no currículo oito 

espetáculos líricos _o último deles também foi uma "A Flauta Mágica", em Santo André. 

"Para muitas crianças, será o primeiro contato com a ópera, o que ajudará a 

neutralizar a idéia de que é uma coisa monótona e chata", afirma o diretor.O projeto 

de Neiva foi um dos seis selecionados e é o primeiro a ser montado entre os 158 

trabalhos que disputaram o patrocínio da Panamco, a maior fabricante brasileira de 

Coca-Cola.Espetáculo: Flauta Mágica para CriançasQuando: de hoje a sábado, às 

21h; dom., às 16h; a partir da próxima semana, de qui a dom, às 16h; até 3 de outubro 

Onde: teatro São Pedro (r. Barra Funda, 171, tel. 3361-6529)Quanto: R$ 12Patrocinador: 

Coca-Cola 

 

Desfile de São Paulo contará com 50 jurados este ano 
13/02/1999 

 
Autor: 2569zoydOrigem do texto: Da Reportagem LocalEditoria: COTIDIANO Página: 3-8 2/4597Edição: São 

Paulo Tamanho: 2146 caracteres Feb 13, 1999Legenda Foto: Bandejinhas pintadas representando telhas em 

carro alegórico da escola de samba Mocidade AlegreCrédito Foto: Lalo de Almeida/Folha ImagemArte: 

QUADRO: DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DE SPObservações: CARNAVAL; SUB-

RETRANCAAssuntos Principais: CARNAVAL; ESCOLA DE SAMBA; GRUPO ESPECIAL; DESFILE; AVALIAÇÃO 

 

Desfile de São Paulo contará com 50 jurados este anoda Reportagem LocalOs 

desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial serão avaliados por 50 jurados, ao 

invés de 30, e volta o descarte de notas _o que não acontecia desde 1993.No ano 

passado eram 30 jurados, três por quesito, e as três notas eram somadas.Este ano serão 
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descartadas a mais baixa e a mais alta nota concedida pelos cinco jurados que 

avaliarão cada quesito.O novo sistema de avaliação e apuração foi decidido em 

assembléia na Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, com a 

participação de todos os presidentes das escolas, realizada na segunda quinzena de 

janeiro.Do novo corpo de jurados, 19 atuaram no desfile do Grupo Especial, e outros 15 

no do Grupo 1 (de acesso), no ano passado.Os outros 16 que completam o juri são 

jurados novos, formados em um curso promovido pela liga.Os jurados que 

participaram da avaliação de desfiles anteriores e estão de volta este ano tiveram 

seus nomes submetidos e aprovados por todos os presidentes.Além de aprovarem a 

lista, os presidentes assinaram um compromisso para evitar demonstrações de 

discordância com o resultado da apuração.Os jurados - fantasia: Agnaldo Araújo, 

Cícero Nicacio, Elke Grunupp, Orlando Taboada e Raimundo Amorim Jr; enredo: Ana 

Luiza de Sá, André Carrico, Francisco Oliveira, Maria da Penha Miguel e Silvana 

Plumari; alegoria: Alessandra Buffa, Leila Silva, Lídia Kosouvski, Luis Carlos Araujo e 

Samuel Santiago; comissão de frente: Edecio Andrade, Marisley da Silva, Susana 

Cardoso, Valter Lacerda e Walkyria Miranda; mestre-sala e porta-bandeira: Alfredo 

Brito, Evelyse Vitiello, Lenin Araújo, Paulo Magoulas e Roseli Bentim; letra do samba: Nei 

Silva, Paulo Condini, Paulo Cesar Soares, Rui Azevedo e Walter Neiva; melodia: Élcio 

Alvares Filho, Fábio de Oliveira, Estevão Maia, Ronaldo Maria e Salomé Parizio; 

evolução: Denise Fogaça; Luiz Fernando Vieira, Neide Gomes, Ricardo dos Reis e Silvia 

Conti; harmonia: Cristiane Rabelo, Eliseu da Silva, Roberto Bueno, Vanderlei de Oliveira 

e Zelia Santos; bateria: José Roberto, Mário Bruno, Milton Manhães, Silvio Chagas e 

Wilson das Neves 

 

O Barbeiro de Sevilha/14 de Novembro de 1999/Diário do Grande ABC 
 

"Barbeiro" é para rir o tempo todo 
 

 

O dublê de dramaturgo e crítico musical George Bernard Shaw, um frasista 

incorrigível, escreveu que Rossini era um "autêntico homem de negócios". E por um 

motivo muito simples: ele compunha óperas como quem escreve cartas.  

Para cada tipo de pessoa, uma linguagem diferente. Do drama à gargalhada 

mais desbragada, há de tudo um pouco em sua diversificada produção. O Barbeiro 

de Sevilha, que estreou no sábado no Teatro Municipal de Santo André, é a opção de 

Rossini pela gargalhada. Por isso, o melhor termômetro para se aferir o êxito de uma 

montagem do Barbeiro é a quantidade de risos que a cena provoca no público.  

Neste sentido, Walter Neiva, responsável pela direção cênica, e o maestro 

Flavio Florence foram perfeitos: a platéia mal conseguia se refazer de uma gargalhada 

e já emendava outra.  

Para todos os envolvidos nesta montagem - dos músicos aos cantores, dos 

coralistas à direção de cena - trata-se de caminhar numa corda-bamba sem rede. 

Sim, o humor é óbvio, dirão os mais exigentes. Mas, responderiam os fas de Rossini, 

quero ver quem faz melhor.  

A chave para se realizar uma boa montagem do Barbeiro é misturar em doses 

sutis a competência musical (vocal e instrumental, claro) com uma excelente 

habilidade cênica. Neste sentido, a montagem que poderá ser vista ainda esta 

semana no Municipal andreense é um real triunfo.  

Os cenários convencionais não comprometem a montagem, e a direção de 

atores é magnífica. No elenco homogêneo, destacou-se muito no quesito cênico o 

barítono Sandro Christopher, no papel de Don Bartolo. Ele foi exato, mantendo-se num 

histrionismo que fazia a platéia gargalhar a cada gesto ou frase musical. Muito bom 

também o tenor Fernando Portari (ótimo como o falso professor de música e como 

bêbado), que já vai se consolidando o melhor na cena brasileira. Excelentes a Rosina 
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da soprano Silvia Tessuto, o Don Basilio do baixo Eduardo Janho-Abumrad e a criada 

Berta de Sônia Guedes.  

Um destaque especial fica para o barítono Paulo Szot, que fez um Fígaro 

sensacional. Ele conclui de modo fantástico o seu melhor ano como profissional, 

depois de participar da montagem de Don Giovanni, no Teatro Alfa; de Carmina 

Burana, no Theatro Municipal de São Paulo; e de O Elixir do Amor, no Teatro Amazonas, 

em Manaus. Com amplo domínio de cena e excelente voz, Szot fez um Fígaro que 

permanecerá como um marco em sua promissora carreira.  

A Orquestra Sinfônica de Santo André atuou no fosso, que, embora pequeno, 

acomodou o grupo e funcionou muito bem do ponto de vista acústico. A abertura foi 

muito bem executada (com exceção da claudicante trompa) e o acompanhamento, 

durante toda a ópera, foi de uma prontidão exemplar. 

 

João Marcos Coelho 
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A Flauta Mágica para crianças/12 de Agosto de 1999/Jornal Estadão 
 

Diretor encena "Flauta Mágica para Crianças" 
 

Walter Neiva também adaptou a ópera, em cartaz a partir de hoje no Teatro São Pedro 
 

 

Há cinco anos, época em que foi bolsista do Instituto Internacional do Teatro e 

do Goethe Institut, em Berlim, o diretor de teatro Walter Neiva descobriu, encantado, 

que todo domingo de manhã havia na cidade alemã uma programação de ópera 

para crianças, com montagens não assumidamente didáticas. Desde então, persegue 

a idéia de fazer o mesmo no Brasil.  

A partir de hoje, ele dá o primeiro passo em direção à realização de seu sonho. 

Estréia no Teatro São Pedro o espetáculo Flauta Mágica para Crianças, com direção e 

adaptação de Neiva, um apaixonado pela obra de Mozart e há 15 anos dedicando-

se exclusivamente à montagem de óperas. Nesta semana de lançamento, a peça 

será mostrada em horários especiais à noite e, daí em diante, cumpre temporada até 

3 de outubro nas sessões vespertinas dos sábados e domingos. Como criança gosta.  

"Apesar de seu cunho político, filosófico e até iniciático-maçônico, A Flauta 

Mágica é uma ópera que traz vários elementos atraentes para o universo infantil, a 

começar pelo enredo, um conto de fadas sobre o príncipe que quer salvar a princesa 

usando poderes encantados", declara Neiva. A exemplo do que viu na Alemanha, ele 

diz que também fez questão de não ser didático, para não ser chato, mas optou pela 

modalidade de teatro de bonecos, por se tratar de uma linguagem familiar ao público 

mirim.  

"São várias técnicas de animação", conta o diretor, que recrutou para essa 

tarefa um grupo especializado, a Cia. Stromboli. Para representar as três damas da 

Rainha da Noite, por exemplo, os bonecos são fantoches de varas. Para o narrador 

Papagueno, o príncipe e a princesa, os fantoches são de mão. A Rainha é 

representada pela técnica oriental do bunraku, com três manipuladores.  

Se Neiva facilitou na linguagem cênica, por outro lado manteve as letras das 

músicas em alemão. "Se o objetivo é a iniciação à ópera, não faria efeito se eu 

traduzisse tudo", diz ele. Flauta Mágica para Crianças é a primeira peça de 1999 que 

conta com patrocínio do Programa Coca-Cola no Teatro. 
 

Dib Carneiro Neto 

Quinta-feira, 12 de agosto de 1999. 



  

 

www.walterneiva.com  

 

Walter Neiva – Cronologia Completa  

Don Pasquale/Outubro de 1997/Revista L'opera 
 

Due grandevoli sorprese sono state offerte all'inizio della stagione lirica 

brasiliana del 1997; ciò accadeva nelle città Santo André e Curitiba, entrambe fuori 

dal circuito operistico compreso da São Paulo e Rio de Janeiro. Per commemorare 

l'anniversario di Santo André, città situata nello stato di São Paulo la prefettura locale 

ha patrocinato l'allestimento dell'opera Don Pasquale di Donizetti nel suo Teatro 

Municipal. 

La regia e la scenografia erano a carico del direttore del teatro Walter Neiva 

che, per fronteggiare la riduzione dei costi visivi nella produzione nello spettacolo, ha 

elaborato soluzioni intelligenti e coerenti con la comicità dell'opera. Ha optato per la 

modernizzazione della realizzazione dello spettacolo, con l'utilizzo di scene, costumi e 

oggetti di scena attuali; i personaggi utilizzavano telefoni cellulari, aspirapolvere e 

cyclette, trovate che generavano simpatia nel pubblico. 

L'Orchestra Sinfonica sotto la direzione del maestro Flavio Florence era corretta 

e appropriata, tuttavia non sembrava del tutto a suo agio con le sonorità della musica 

di Donizetti. 

La compagnia di canto era formata da buoni cantanti nazionali che erano 

anche ottimi attori dando agilità e ritmo all'allestimento. Si metteva in evidenza il 

baritono Sebastiano Teixera che ha creato un Dottor Malatesta dai modi "tropicali", il 

soprano Claudia Riccitelli interpretava con disinvoltura scenica e bella voce il ruolo 

della giovane vedova Norina, corretti nella loro partecipazione il baritono Carlos Vial 

"Don Pasquale"e il tenore Paulo Mandarino "Ernesto". 

Merito dello spettacolo e delle sue quattro  rappresentazioni tutte esaurite è 

stato quello di mostrare il "belcanto" ad un pubblico nom abituato al genere. 

Curitiba, capitale dello stato di Paranà, è situata nel sud del Brasile ed è 

considerata una delle più belle città del Paese. Ha inaugurato la stagione lirica 1997 

con La Cenerentola di Rossini nel moderno e confortevole Teatro Guaiara che può 

ospitare 2.173 spettatori. Questa opera non veniva rappresentata su un palcoscenico 

nazionale dagli anni Settanta. 

Lo spettacolo rappresentato è stato un grande successo di pubblico e di critica 

e molti fattori contribuivano a questo, fracui la regia sicura di Marcello Marchioro, che 

ha inventato una visione nuova per allestire la favola senza perdere di vista la base 

originale del libretto dell'opera. 

La sua Cenerentola è lontana dai racconti delle fate: è ribelle, è cosciente dei 

propri diritti e delle proprie oppurtunità e allo stesso tempo un po ' vendicativa. 

Marchioro ha impresso allo spettacolo un ritmo da farsa, dove tutti i personaggi erano 

visti dal lato caricaturale. 

L'Orchestra Sinfonica del Paranà, sotto la direzione di Osvaldo Colarusso ha 

fatto mostra di un grande potenziale sonoro e di affinità con la musica rossiniana 

facendo da perfetta cornice all'opera rossiniana. 

Molti belli erano i costumi creati da Leda Senize che, con e loro colori forti e 

deliberatamente burleschi, erano perfettamente coerenti con il clima dell'allestimento 

e funzionavano come complemento alla scenografia deliberatamente "pulita", 

formata da scalinate e teli bianchi dove venivano proiettate immagini sceniche. 

Risaltava, nella compagnia di canto, formata da buoni cantanti nazionali 

oltreché ottimi attori, Silvia Tessuto "Cenerentola" che, nonostante la sua vocalità 

prettamente mezzosopranile, ha ben cantato questa partitura scritta per contralto. 

Anche il tenore Fernando Portari come Don Ramiro ha ben figurato insieme al Baritono 

Sandro Christopher "Dandini", ai bassi Pepes do Valle "Don Magnifico" e Lukas d'Oro 

"Alidoro" e ai due soprani Simone Foltran "Clorinda" e Silvia Suss "Tisbe", le due crudeli e 

ridicole sorelle di Cenerentola. 

 

Norberto Modena 


