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O ponto de partida na internet da cidade
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guia comercial
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Evento
Show

7/12/2012Julia Tygel
Local: Sesc Rio Preto

Júlia Tygel é pianista e
compositora. Aos 28 anos, é
doutoranda em música na USP,
tendo realizado parte do
programa na City University of
New York como recipiente da
prestigiosa bolsa Fulbright na área
de análise musical. Bacharel e
mestre em música pela
UNICAMP, Júlia iniciou seus
estudos de piano aos 7 anos em Campinas/SP.
Em 2011 gravou seu primeiro CD, "Júlia Tygel Entremeados", sob produção musical de Benjamim
Taubkin e financiamento do Fundo de Investimentos
Culturais de Campinas (FICC), com participação de Vana
Bock e Adriana Holtz (violoncelos) e João Taubkin
(contrabaixo acústico), além da participação especial de
Thais Nicodemo (piano a quatro mãos). O CD reúne seus
arranjos camerísticos sobre obras da música popular
brasileira e composições autorais, em uma proposta
híbrida entre o erudito e o popular.
Esse trabalho tem sido apresentado em diversos teatros do
estado de São Paulo, incluindo SESC Vila Mariana, turnê
pelo SESI/SP, Museu da Casa Brasileira, Teatro Centro de
Convivência de Campinas, Centro Cultural São Paulo,
entre outros. Em 2012, o show foi também realizado em
Nova York em locais como Cornelia Street Cafe, Barge
Music, Brazilian Endowment for the Arts e Tenri Cultural
Institute, recebendo também apoio do Consulado
Brasileiro. Nos EUA, Júlia apresentou-se ao lado da
violoncelista Jody Redhage, integrante do grupo Chamber
Music Society de Esperanza Spalding.
Júlia Tygel participou de diversos festivais de música no
Brasil e também no Marrocos, e apresentou trabalhos de
pesquisa nos principais congressos de música do país,
além de outros na Inglaterra e Itália. Vem se destacando
como pianista na nova geração paulistana, tocando em
eventos como a Virada Cultural 2011 (palco Piano na
Praça), I Mostra de Piano da Casa de Francisca (abrindo o
concerto de André Mehmari), entre outros.
Com boa repercussão de público e de crítica, Júlia dá
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Com boa repercussão de público e de crítica, Júlia dá
continuidade ao trabalho com violoncelo e piano
adicionando novas músicas ao repertório, finaliza seu
doutoramento e inicia novos projetos, como o recémestreado "O Conserto do Mundo", espetáculo híbrido de
música e poesia criado a partir da obra de Manoel de
Barros, em parceria com a atriz Marilene Grama.
“...eu quero mostrar a vocês que o quê a jovem compositora Júlia
Tygel está fazendo é algo que tem conexão com uma tradição
erudita muito forte, assinada embaixo por compositores da
importância de um Liszt. No nosso Brasil de hoje, uma canção de
Tom Jobim ou de Edu Lobo têm importância artística e inserção social
muito semelhantes à que tinha uma área de Verdi no século XIX.
Então se a Júlia Tygel toma uma canção magistral como é 'Beatriz',
de Edu Lobo, e a retrabalha, pode sair uma coisa boa, muito boa –
tão boa ou até melhor que as paráfrases de Liszt.”
(João Maurício Galindo)
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Show: “Entremeados”
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