
IV Simpósio Internacional da Performance:

Realizado pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, o evento obteve lotação máxima de público no Centro

Cultural da UFG

A quarta edição do Simpósio Internacional da Performance, realizada pela Escola de Música e Artes

Cênicas (EMAC) da UFG sob coordenação da professora Gyovana Carneiro e direção artística da

professora Ana Flávia Frazão, apresentou obras de música de câmara nos cinco concertos ocorridos

entre 10 e 14 de abril.

A pré-estreia  do evento,  ocorreu dia  10 de abril,  às  9h50, inserido na programação do Projeto

Música na Escola de Música da EMAC. “A seleção das músicas  para essa pré-estreia  foi  uma

amostragem do que os artistas iriam apresentar durante a semana do Simpósio. Assim, cada músico

tocou um pouco: um movimento do quinteto, um movimento do Piazzolla, um duo de violoncelo e

contrabaixo, um solo de violino...”, esclareceu a professora Gyovana.

No mesmo dia, às 20h30, a estreia do evento ocorreu com lotação máxima de público no Centro

Cultural UFG. Na ocasião, o reitor da UFG, Edward Madureira Brasil, destacou a importância de

eventos como o Simpósio Internacional da Performance que aproximam a comunidade do que é

realizado pela universidade. Para o reitor, o ensino público, gratuito e de qualidade é primordial ao
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desenvolvimento do país, reiterando que noventa por cento das pesquisas brasileiras são realizadas

nas  universidades públicas.  O diretor  da EMAC, Eduardo Meirinhos,  ressaltou a qualidade das

realizações artísticas da EMAC, lembrando que o Centro Cultural da UFG é um espaço que abriga

não somente as iniciativas da EMAC e UFG mas também de toda comunidade. O diretor agradeceu

aos presentes, enfatizando que a consecução artística só se completa com a participação do público.

“O Simpósio Internacional da Performance surgiu para divulgar a música de câmara e torná-la mais

acessível  ao  público,  apresentando  recitais  de  alto  nível  com músicos  de  excelência”,  afirmou

Gyovana.  Com esse  intuito,  o  evento  que  acontece  desde  2012,  trouxe  na  edição  de  2019  os

musicistas: Milton Masciadri, professor de contrabaixo na University of Georgia;  Cármelo de los

Santos,  violinista  brasileiro,  professor  da  University  of  New  Mexico;  Davi  Graton,  violinista

professor da Academia da OSESP, integrante do Quarteto Osesp e fundador do Trio São Paulo;

Gabriel Marin, violista do Quarteto Carlos Gomes e da Osusp, professor da Academia de Violas do

Neojiba,  professor  de viola  e  coordenador de música de câmara no Instituto Baccarelli;  David

Starkweather,  violoncelista  professor  na  Hugh  Hodgson  School  of  Music  da  Universidade  da

Georgia, nos Estados Unidos, além da professora da EMAC e pianista Ana Flávia Frazão, uma das

coordenadoras do evento.

Antes de cada espetáculo, foram realizadas palestras com duração de trinta minutos que tratavam

dos autores e obras que seriam apresentadas posteriormente, da formação do grupo de músicos, ou
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seja, sobre as especificidades de cada concerto. Com isso, as professoras da EMAC e palestrantes,

Gyovana Carneiro e Denise Zorzetti, acreditam que o Simpósio, além da divulgação da música de

câmara de qualidade, também contribui para a formação de plateia.

Recital I: Miniaturas para contrabaixo e piano

Além do reitor da UFG e do diretor da EMAC, na abertura do evento estiveram presentes a ex-

secretária  da  educação  do  Estado  de  Goiás,  Raquel  Teixeira;  representando  o  governador,  o

superintendente  de  Ação  Cultural,  Guilherme  Wohlgemuth;  a  chefe  do  Centro  Cultural  Oscar

Niemeyer, Mara Publio, que representou o secretário de cultura do Estado de Goiás; o diretor da

FUNAPE, Orlando Amaral, e a ex-diretora da EMAC, Glacy Antunes.

Professoras Denise Zorzetti e Gyovana Carneira da EMAC, nas palestras para formação de plateia no Centro Cultural UFG.
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No recital de abertura se apresentaram o contrabaixista Milton Masciadri e a pianista Ana Flávia

Frazão. Os dois musicistas interpretaram peças de Granados, Koussevitzky, Glière, Bloch, Amato,

Villani Cortes e Bottesini. 

Recital II: Música de Câmara para Cordas

Na segunda noite do evento, dia 11 de abril, apresentando trechos do trio de cordas de Schubert, o

violinista Davi Graton, o violista Gabriel Marin e o violoncelista David Starkweather iniciaram a

exibição. 

Contrabaixista Milton Masciadri e pianista Ana Flávia Frazão no recital de abertura do evento no Centro Cultural UFG. 
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Em seguida, executando um terzetto para dois violinos e viola de Dvořák, tocaram os violinistas

Cármelo de los Santos e Davi Graton e o violista Gabriel Marin.

Encerrando a noite com a “Sonata para cordas em Ré maior” de Carlos Gomes, os cinco musicistas

se reuniram para interpretarem os trechos Allegro Animato,  Allegro Scherzoso,  Adagio Lento e

Calmo e Vicace (Burrico de Pau), do maestro e compositor brasileiro. Os artistas agradeceram ao

público que lotava o teatro do Centro Cultural UFG.
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Recital III: Piano Trio

Na manhã de sábado do dia 13 de abril, tocaram o violinista Cármelo de los Santos, o violoncelista

David Starkweather e a pianista Ana Flávia Frazão. O trio apresentou peças de Mozart, Martin e

Piazzolla. 

Recital IV: Encerramento

Domingo,  às  11h  no  Centro  Cultural  da  UFG,  os  musicistas  encerraram  o  evento  com  dois

quintetos. Primeiramente, o grupo formado por cordas e piano interpretou peças do Quinteto n.2,

op.31 de Farrenc. Posteriormente, houve a interpretação do Quinteto para cordas em sol maior de

Dvořák, finalizando as apresentações e o IV Simpósio Internacional da Performance. 
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Os músicos convidados para o Simpósio Internacional da Performance foram escolhidos por sua

excelência  e  destaque  no  cenário  nacional  e  internacional.  Reunir  músicos  com  tal  expertise

somente foi possível mediante a curadoria da diretora artística e professora da EMAC, Ana Flávia

Frazão. O Simpósio contou com o apoio do professor Eduardo Meirinhos, diretor da Escola de

Música e Artes Cênicas da UFG. Este projeto foi contemplado pela Lei Goyazes de Incentivo a

Cultura do Estado de Goiás, com o patrocínio da empresa A. Camargo e apoio do Kampai Blue,

Unimed e Castro’s Park Hotel.

 

Este evento foi uma realização da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de

Goiás, uma universidade pública brasileira.
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