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SESI-SP apresenta mostra de música
erudita em Mauá
São quatro séries temáticas, entre elas a Crossover. As apresentações são
precedidas por 30 minutos de bate-papo entre os músicos e o público. A
entrada é gratuita.
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Em sua primeira edição, a Mostra SESI-SP de Música Erudita acontece simultaneamente em 13
unidades do SESI-SP, nos dias 20, 21 e 22 de agosto, a partir das 19h30. Na cidade de Mauá, as
apresentações de grandes grupos irão integrar a série Crossover. A entrada é gratuita.
Arthur Moreira Lima, Peixe Seco e Quarteto Villani sobem aos palcos do Sesi Mauá para apresentar
obras que por meio do diálogo entre o popular e o erudito e da junção de dois ou mais gêneros,
exploram experimentos contemporâneos na mistura de universos aparentemente distantes como o
lírico e o popular, e a utilização de instrumentos e arranjos não usuais para cada linguagem.
Os espetáculos serão precedidos em 30 minutos por um bate-papo entre o público e os grupos,
sendo abordados tanto os processos de composição, repertório, estilos, período histórico,
instrumentação, quanto outros temas inerentes ao trabalho artístico.
Os grupos participantes da Mostra foram selecionados e distribuídos em quatro séries temáticas:
Compositores Nacionais, História da Música, A Música pelo Mundo e Crossover. Essa divisão
organiza as atrações por períodos da história da música nos quais seus repertórios estão inseridos e
afinidades estéticas ou linhas de pesquisa afins entre si.
SÉRIE CROSSOVER
ARTHUR MOREIRA LIMA
O pianista carioca, expressão viva do virtuosismo, é aclamado pelo domínio do piano e pela
qualidade e diversidade de timbres do seu som. O espetáculo possui repertório erudito romântico,
com obras clássicas que já se tornaram populares e composições populares consideradas clássicas.
Arthur Moreira Lima rompe fronteiras e, ao mesmo tempo, as estabelece em novas e promissoras
uniões por meio de sua arte. Os compositores homenageados pelo pianista são: Johann Sebastian
Bach (1685-1750), Frédéric Chopin (1810-1849), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Heitor VillaLobos (1887-1959), Ernesto Nazareth (1863-1934), Radamés Gnattali (1906-1988), Astor Piazzolla
(1912-1992), Luiz Gonzaga (1912-1989), Pixinguinha (1897-1973), Francisco Manuel da Silva (17951865) e Louis Moreau Gottschalk (1829-1869).
PEIXE SECO
Neste concerto, são apresentadas obras contemporâneas de compositores brasileiros do quarteto
instrumental, criadas a partir de discussões de pontos do romance Vidas Secas, de Graciliano
Ramos (1892-1953), de cenas do filme homônimo, dirigido por Nelson Pereira dos Santos (1928), e
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de questionamentos filosóficos inspiradores de novas ideias musicais. Os compositores
homenageados pelo grupo são: Bruno Menegatti (1985), Vitor Caffaro (1980), Gustavo D'Amico
(1986), Rafael Amaral (1982), Yuri Prado (1986) e Guilherme Chiappetta (1982).
QUARTETO VILLANI
O grupo é fruto do diálogo entre a vertente camerística e os autores nacionais. Seus artistas
defendem a premissa de que se pode estabelecer uma conversa entre os sons, as harmonias, os
ritmos genuínos do país e a sonoridade clássica ocidental e europeia. Com o intuito de mesclar o
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erudito e o popular, contemplam técnica, inspiração e beleza em composições que fazem parte do
patrimônio cultural brasileiro. Os compositores homenageados pelo quarteto são: Eduardo
Escalante (1937), Júlia Tygel (1984), Edson Hansen Sant’Ana (1965) e Edmundo Villani-Côrtes (1930).
MOSTRA SESI-SP DE MÚSICA ERUDITA
A Mostra SESI-SP de Música Erudita apresenta grandes instrumentistas e formações da atualidade,
mas também revela detalhes interessantes, circunstâncias curiosas ligadas à produção musical. A
programação diversificada mescla várias vertentes eruditas, do tradicional ao contemporâneo, em
diferentes formações instrumentais da música de concerto.
Serviço:
Mostra SESI-SP de Música Erudita – Série Crossover
20 a 22 de agosto
SESI Mauá
Teatro do SESI-SP | Av. Pres. Castelo Branco, 237 | 11 4542 8977
20 de agosto | quinta, às 19h30
Arthur Moreira Lima
21 de agosto | sexta, às 19h30
Peixe Seco
22 de agosto | sábado, às 19h30
Quarteto Villani
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Expresso Viola leva música caipira de raiz ao
Jardim Represa

São Paulo terá a 13ª Edição Grito Cultural Reggae
Festival

(/sao-bernardo/noticia/expresso-viola-levamusica-caipira-raiz-ao-jardim-represa-30813)

(/brasil-mundo/noticia/sao-paulo-tera-13-edicaogrito-cultural-reggae-festival-30798)

Teatro Engenheiro Salvador Arena recebe grupo
Gangorra

Espaço Verde Chico Mendes recebe Bandas e
Fanfarras

(/sao-bernardo/noticia/teatro-engenheirosalvador-arena-recebe-grupo-gangorra-30735)

(/sao-caetano/noticia/espaco-verde-chicomendes-recebe-bandas-fanfarras-30731)
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ABBA MAJESTÄT Tribute no Teatro Municipal de
Santo André

Terças Musicais terá Baile Charme com shows
dos DJs Spaiq e Nato PK

(/santo-andre/noticia/abba-majest-t-tribute-teatromunicipal-santo-andre-30679)

(/santo-andre/noticia/tercas-musicais-tera-bailecharme-shows-djs-spaiq-nato-pk-30651)

Agenda de Eventos
14/8 - 22h - HSBC Brasil

Show de Ana Carolina
(/especial/evento/hsbc-brasil/14-08-2015/showana-carolina-1956)
15/8 - 0h - Bourbon Street Music Club

Show de Junkie Box
(/especial/evento/bourbon-street-music-club/1508-2015/show-junkie-box-9732)

14/8 - 22h - Teatro Bibi Ferreira

Entre Saltos, Pantufas & Lingeries
(/especial/evento/teatro-bibi-ferreira/14-082015/entre-saltos-pantufas-lingeries-10877)
15/8 - 10h - Espaço Verde Chico Mendes

1ª Feira de Automodelismo
(/sao-caetano/evento/espaco-verde-chicomendes/15-08-2015/1-feira-automodelismo10995)

15/8 - 11h - Sesc Santo André

15/8 - 11h - Centro Cultural Banco do Brasil

Garparzinho, O Fantasminha Camarada
(/santo-andre/evento/sesc-santo-andre/15-082015/garparzinho-fantasminha-camarada-10920)

Cinderela- Cia Le Plat du Jour
(/especial/evento/centro-cultural-banco-brasil/1508-2015/cinderela-cia-le-plat-du-jour-10969)
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