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Fórum Ircam Brasil – Parte 1 (5/11/2015)
Por Camila Frésca

As mais modernas tecnologias de computação sonora e musical à disposição de
músicos e pesquisadores 
Começou ontem, quarta-feira (dia 4), e segue até sexta-feira, no Instituto de Artes da
Unesp, o Fórum Ircam, que traz a São Paulo as pesquisas desenvolvidas pelo Ircam (Institut
de Recherche et Coordination Acoustique/Musique). Criado na década de 1970 por Pierre
Boulez, o Ircam é o braço de música e pesquisa acústica do Centro Georges Pompidou, em
Paris. Desde sua fundação, o instituto é referência internacional no que se refere à produção
de música de vanguarda aliada às mais avançadas pesquisas na área acústica.

Espaço de projeção do Ircam, no Centro Georges Pompidou, em Paris [foto: Melanie Challe/divulgação]

Anualmente, o Ircam organiza um fórum em Paris no qual promove conferências,
masterclasses e concertos. No ano passado, aconteceu o primeiro fórum internacional, na
Universidade de Seul, na Coreia do Sul. E agora, em 2015, o Fórum Ircam acontece em São
Paulo, graças a uma parceria entre nossas três universidades públicas – Unesp, USP e
Unicamp –, bem como do Studio PANaroma.

O primeiro dia de programação foi intenso, iniciando-se às 9h, com falas de representantes
do Ircam, do Consulado da França e dos três professores responsáveis diretamente pela
concretização do evento: Flo Menezes (Unesp), Rogério Costa (USP) e Stéphan Schaub
(Unicamp). A primeira conferência foi de Arshia Cont, diretor do departamento de pesquisas
e interfaces criativas do Ircam. Palestrante desenvolto, ele fez um histórico da instituição e
apresentou os principais projetos de pesquisa desenvolvidos. A característica mais notável do
Ircam é ser um dos maiores centros de pesquisa públicos do mundo dedicados tanto à
criação musical quanto à pesquisa científica. Atualmente, trabalham no instituto 800
profissionais, sendo metade deles cientistas e metade artistas, explicou Cont. Apesar do foco
estar na pesquisa acústica ligada à música, ele mostrou como algumas das tecnologias
desenvolvidas foram utilizadas em jogos de videogame, no cinema ou em instalações de arte
contemporânea.
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Instituto de Artes da Unesp abriga o Fórum Ircam Brasil [foto: Camila Frésca/Revista CONCERTO]

Um dos principais interesses das pesquisas do Ircam é desenvolver novas tecnologias que se
relacionem com os instrumentos musicais tradicionais, fazendo com que os computadores
interajam com os intérpretes em tempo real, respondendo e “reagindo” a estímulos, como
mudanças de intensidade, andamento e até a erros. Nas falas de Cont e de outros
palestrantes, ficou patente como se caminha, na música de vanguarda, a passos largos para
uma música feita em parceria com a “inteligência artificial” dos computadores.

Outros pesquisadores, brasileiros e franceses, apresentaram softwares desenvolvidos pelo
Ircam voltados para objetivos específicos como a improvisação e a orquestração. Ou ainda
projetos como amplificadores de som que produzam resultados muito mais ricos e fieis do
que as caixas de som tradicionais. Inovações como os “smart instruments”, por exemplo,
consistem em sensores, alto-falantes e mini-microfones que, instalados dentro dos
instrumentos, dão a ele características estendidas, melhoram aspectos da performance
(como a emissão de notas graves num trombone com surdina) e se utilizam da própria caixa
de ressonância do instrumento para propagar sons modificados.

O primeiro dia de aprendizado do Fórum Ircam em São Paulo se encerrou com um concerto
de obras eletroacústicas de Alexandre Lunsqui, Jerôme Combier, Robert Platz e Tatiana
Catanzaro no Sesc Consolação.

[Veja também]
• Fórum Ircam Brasil – Parte 2
• Fórum Ircam Brasil – Parte 3
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Fórum Ircam Brasil – Parte 2 (6/11/2015)
Por Camila Frésca

Pesquisas postas em prática e um concerto surpreendente 
O segundo dia do Fórum Ircam, na quinta, dia 5, em São Paulo, se iniciou com uma
conferência de Jérôme Combier. O compositor francês, diretor do Ensemble Cairn,
apresentou no concerto de quarta-feira a peça Dawnlight, para flauta, piano, violino,
violoncelo e eletrônica. Em sua fala, explicou como se deu o processo de composição, desde
suas concepções estruturais para a peça, as opções timbrísticas, chegando até à forma como
a eletrônica interage com a parte instrumental. A peça pode ser ouvida no Soundcloud do
Ensemble Cairn.

Após a primeira conferência, o Fórum Ircam se desdobrou em atividades paralelas. No
primeiro dia, as diferentes comunicações apresentaram projetos, programas e softwares
desenvolvidos pelo instituto, como Openmusic, Orchid, OMax e os Smart Instruments. No
segundo, compositores e instrumentistas puderam “botar a mão na massa”, experimentando
dois desses programas em workshops que correram paralelamente.

Adrien Mamou-Mani comandou um grupo com violões, um cavaquinho, um violoncelo, um
contrabaixo e dois cantores nos Smart Instruments. Mamou-Mani é pesquisador do Ircam e
comanda o projeto de pesquisa dedicado ao tema. No instituto, eles concebem instrumentos
híbridos, baseados em instrumentos acústicos de alta qualidade. Feitos em colaboração com
fabricantes, esses instrumentos possuem componentes eletroacústicos embutidos, como
sensores e placas eletrônicas. Dessa forma, o instrumento acústico aproveita seu próprio
sistema de amplificação, e irradia uma mistura de seu som acústico e do som feito a partir
de tratamentos eletrônicos. Mamou-Mani trouxe um violão com essas características da
França, mas trouxe também pequenos equipamentos a serem acoplados nos instrumentos
tradicionais. Assim, os participantes do fórum que trouxeram seus instrumentos se reuniram
no Studio PANaroma e passaram parte da manhã e toda a tarde experimentando sons e
recursos da tecnologia.

Mamou-Mani (em pé) realiza workshop sobre Smart Instruments [fotos: Camila Frésca/Revista CONCERTO]

Ao mesmo tempo, outro pesquisador do Ircam, Mikhaïl Malt – brasileiro nascido no Egito e
radicado em Paris – falou sobre uma ferramenta de composição que conhece profundamente,
o OMax. Em seu concorrido workshop, Malt explicou que OMax é um ambiente de software
que aprende em tempo real características típicas do estilo de um músico e toca junto com
ele de forma interativa, ou seja, improvisando a partir do material fornecido pelo
instrumentista ou cantor.
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Público participa do workshop do pesquisador Mikhaïl Malt, do Ircam, sobre a ferramenta de composição OMax

Simultaneamente a esses dois workshops, uma série de comunicações acontecia no Teatro
Maria de Lourdes Sekeff, da Unesp. Nelas, pesquisadores do Ircam, além de brasileiros e
estrangeiros que trabalham com sons eletrônicos fizeram breves apresentações de seus
temas de pesquisas. Tais temas versam tanto sobre obras eletroacústicas que se utilizam de
tecnologias específicas quanto a interfaces musicais feitas para interagir com praticantes de
meditação, como foi o caso do trabalho do italiano Michele Zaccagnini: por meio da interface
musical MI-IM, o comportamento do praticante influencia a música, gerada por algoritmo, ao
mesmo tempo em que o praticante é influenciado por ela.

Finalmente, o segundo dia do Fórum Ircam encerrou-se com mais um concerto no Sesc
Consolação. Dessa vez, foi lançado o DVD-áudio duplo Boulez+, no qual Cláudio Cruz toca
obras modernas e contemporâneas, com destaque para a produção do compositor francês
Pierre Boulez. Na apresentação, foram interpretadas Entre o arco e o ar, de Sergio Kafejian,
TransScriptio, de Flo Menezes, e Anthème 2, de Boulez.

Após concerto, o violinista Cláudio Cruz recebe os aplausos da plateia e abraça o compositor Flo Menezes

Cláudio é mesmo um artista excepcional. O público em geral o conhece como o spalla que
esteve à frente da Osesp por mais de 20 anos, interpretando todo o grande repertório
sinfônico. Ele é também reconhecido como solista e camerista, em geral tocando o repertório
romântico ou nacionalista da primeira metade do século XX. Mas qual não foi a surpresa de
todos ao vê-lo nesta noite, sozinho no palco, interagindo com eletrônica e tocando peças
dificílimas – tanto sob o ponto de vista da técnica instrumental quanto da linguagem musical
– com segurança, intimidade e um refinamento musical a que poucos intérpretes podem
aspirar. Uma noite especial.

[Veja também]
• Fórum Ircam Brasil – Parte 1
• Fórum Ircam Brasil – Parte 3
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Fórum Ircam Brasil – Parte 3 (9/11/2015)
Por Camila Frésca

O terceiro e último dia do Fórum Ircam, na sexta-feira, dia 6, abriu seus trabalhos com uma
conferência sobre composição com Flo Menezes. Um aspecto interessante do evento, aliás,
foi a possibilidade de ouvir as obras em concerto e, depois, escutar seus compositores
falarem sobre ela. Assim foi com Jerôme Combier, que teve sua obra Dawnlight executada na
quarta-feira e falou sobre ela no dia seguinte. Da mesma forma, após ouvir a bela peça
TransScriptio, para violino e eletrônica, no concerto de quinta-feira, foi possível ouvir Flo
falar sobre ela na sexta. A obra se inscreve dentro do projeto do DVD-áudio Boulez + e por
isso está diretamente relacionada à peças do mestre francês que integram o disco:
Anthèmes 1 (para violino solo) e Anthèmes 2 (para violino e eletrônica). TransScriptio, para
violino e eletrônica em tempo real, deriva de Scriptio, para violino solo, também de Flo. Falar
mais sobre essas peças e sobre o disco, aliás, merece um texto separado. Mas vale dizer que
um dos conceitos utilizados na peça – tal qual Boulez em Antèmes 2 –, é o uso multiplicativo
da eletrônica, ou seja: mais do que oferecer novos elementos, a eletrônica transforma e
expande o material que é apresentado pelo violino.

À sequência da fala de Flo, foi possível complementar ainda mais a experiência do concerto
da noite anterior ouvindo o sound designer Serge Lemouton, do Ircam, que falou sobre
difusão da eletrônica, tomando como exemplo justamente Anthèmes 2, da qual ele havia
participado na noite anterior. A manhã terminou com uma sessão de “perguntas e respostas”,
na qual os compositores Sergio Kafejian, Flo Menezes, Tatiana Catanzaro e Jerôme Combier
responderam à plateia, falando sobre questões estéticas e dificuldades específicas que
envolvem a música eletroacústica durante a performance.

Mesa com Kafejian, Menezes, Catanzaro, Combier e Lemouton [fotos: Camila Frésca/Revista CONCERTO]

Após o almoço, o público, que no terceiro dia continuava numeroso e atento, dividiu-se em
três atividades: dois workshops e uma conversa sobre composição com Jerôme Combier, que
comentou composições daqueles que trouxeram suas próprias peças para serem analisadas.
Os workshops, mais uma vez, versaram sobre programas desenvolvidos pelo Ircam. O
pesquisador Emmanuel Jordan falou, durante três horas, sobre OMax, o grande programa de
criação musical do Ircam ao qual quase todos os demais softwares estão atrelados. Já Arshia
Cont, diretor do departamento de pesquisas e interfaces criativas do instituto, comandou
uma sessão completamente lotada na qual explicou o funcionamento do software Antescofo:
uma espécie de “seguidor de partituras” modular que reconhece automaticamente a posição
do músico na partitura, e é sensível a mudanças não previstas, como por exemplo um erro
ou variações no tempo. Assim, ele consegue sincronizar a parte eletrônica e dar mais
liberdade ao compositor na hora da escrita, uma vez que ele poderá contar com o suporte do
software. Neste vídeo, é possível ver uma das aplicações do Antescofo: num “karaokê
interativo”, é o acompanhamento musical que segue o cantor, e não o contrário.

 

São Paulo: 
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Arshia Cont em sua palestra sobre o software Antescofo, “seguidor de partituras” desenvolvido pelo Ircam

Ao mesmo tempo em que passava pelos workshops, conversei com alguns dos envolvidos no
evento, como a adida cultural do Consulado da França Inès da Silva e o compositor Jerôme
Combier. Paola Palumbo, coordenadora do departamento de pesquisas e interfaces criativas
do Ircam, me explicou que os fóruns presenciais como este realizado em São Paulo são um
complemento a um fórum online permanente, que pode ser acessado em forumnet.ircam.fr.
Trata-se de uma plataforma colaborativa internacional dedicada à tecnologia da música, em
torno dos softwares desenvolvidos pelo instituto. O fórum é aberto e possui mais de mil
usuários no mundo inteiro, entre compositores, artistas, estudantes, professores,
engenheiros e profissionais envolvidos com o universo da composição musical assistida por
computador. É possível inscrever-se gratuitamente do Fórum Ircam online, e o usuário passa
a ter acesso livre a alguns softwares, informações sobre as reuniões anuais, além de poder
participar de grupos de discussão. Palumbo estava surpresa com a receptividade dos
brasileiros ao fórum, bem como com o número de usuários que já conheciam os softwares.
Igualmente entusiasmado estava Stéphan Schaub, professor da Unicamp e um dos
organizadores do evento, ao lado de Rogério Costa (USP) e Flo Menezes (Unesp). Ele contou
que os mais de 200 inscritos no evento foram uma grata surpresa ao receio inicial de que
não houvesse um número expressivo de participantes.

Concerto de encerramento realizado no Teatro Maria de Lourdes Sekeff, no Instituto de Artes da Unesp

A programação oficial do Fórum Ircam São Paulo encerrou-se com mais um concerto, dessa
vez no Teatro Maria de Lourdes Sekeff, no próprio Instituto de Artes da Unesp. “Presença,
ausência e memórias”, organizado por Rogério Costa e Stéphan Schaub, foi um programa de
livre improvisação com eletrônica em tempo real e a participação de diversos
instrumentistas, reunindo músicos e pesquisadores brasileiros e franceses. Um final a altura
da qualidade do evento.

[Veja também]
• Fórum Ircam Brasil – Parte 1
• Fórum Ircam Brasil – Parte 2
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Músicos do IRCAM e do Conservatório de Paris
realizam concertos e masterclasses na capital
Última modificação : Quarta, 04 Novembro 2015 16:33 

  
IRCAM realiza fórum na UNESP e apresenta-se no SESC Consolação nos dias 4 e 5; já o maestro Bruno

Mantovani, diretor do Conservatório Nacional de Paris, rege a Orquestra Jovem do Estado nos dias 20 e 21,
no Céu Jambeiro/Guaianazes e Sala São Paulo, respectivamente.

Bruno Manvovani | © CDaguet
 
 
A música francesa vai reverberar com mais intensidade em São Paulo durante o mês de novembro. Artistas
de duas instituições de reconhecida importância na cena erudita internacional – o IRCAM e o Conservatório
de Paris – desembarcam na cidade com o apoio do Consulado Geral da França em São Paulo para uma
série de concertos, fóruns, masterclasses e oficinas, onde compartilharão experiências e conhecimentos
com músicos brasileiros.
 
O primeiro evento acontece de 4 a 6 de novembro, no Sesc Consolação e na UNESP. Trata-se do Fórum
Ircam Hors Les Murs, dirigido pelos músicos do Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique
(IRCAM), em uma co-realização da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Studio PANaroma.
 
O objetivo principal é incentivar a colaboração entre usuários, programadores e artistas a respeito de
tecnologias inovadoras de computação sonora e musical. Assim, a proposta é criar um ambiente propício
para a transmissão de conhecimento e para o desenvolvimento de excelência artística.
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Claudio Cruz | © Arte Matriz Divulgação
 
 
A programação do Fórum inclui dois concertos no Teatro Anchieta, do Sesc Consolação, que serão
pautados pela colaboração entre músicos franceses e brasileiros.
 
No dia 4/11, serão interpretadas as obras ‘Tempo Irreal’, de Alexander Lunsqui, com a violoncelista Heloísa
Meirelles como solista; ‘Dawnlight’, de Jérôme Combier, novamente com Meirelles ao cello, acompanhada
por Lidia Bazarian (piano), Cássia Carrascoza (flauta) e Martin Tuksa (violino); ‘Closed Loop’, de Robert H.
Platz, com Gilson Antunes na guitarra; e ‘Intarsia’, de Tatiana Catanzaro, com solo do violista Peter Pas.
 
Já o programa de 5/11 tem o violinista Claudio Cruz como solista e traz ‘Entre O Arco e O Ar’, de Sérgio
Kafejian, ‘TransScriptio’, de Flo Menezes e ‘Anthèmes II’, de Pierre Boulez. Esta última, versão estendida de
‘Anthèmes I’, do mesmo compositor, revisada para violino e programação eletrônica pelo IRCAM, em 1997,
será lançada em CD na ocasião.

Além dos concertos, o Fórum tem extensa agenda na UNESP – Campus São Paulo. Workshops sobre as
tecnologias mais recentes desenvolvidas no instituto, masterclasses em composição e processamento
sonoro com os compositores Jérome Combier e Flo Menezes e uma oficina sobre improvisação com o
software OMAX - a ser finalizada com um concerto reunindo músicos e participantes - estão entre os
destaques da atividade. Mais informações podem ser obtidas no site www.forumnet.ircam.fr/forum-brazil.

Flo Menezes | Divulgação
 
 
O IRCAM foi criado em 1970 pelo compositor Pierre Boulez, a convite de Georges Pompidou, então
presidente da França, com o propósito de estabelecer um centro de pesquisa e criação musical. Desde
então tem sido referência internacional como interface entre música, ciência e tecnologia. Músicos e
pesquisadores de todo o mundo frequentam seus cursos, utilizam suas instalações e interagem com a
excelência científica e musical do seu ambiente. A contribuição do Ircam se estende para além do campo da

http://www.forumnet.ircam.fr/forum-brazil


acústica e da música, em projetos dos mais distintos, que vão desde a indústria aeronáutica até o
aperfeiçoamento da teoria de escoamento de gases, entre outros.
 
 
CNSMDP E ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO
Franceses e brasileiros voltam a se encontrar nos dias 20 e 21 de novembro, quando o maestro Bruno
Mantovani, diretor artístico do Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP), conduz a Orquestra Jovem do Estado em concertos no CEU Jambeiro/Guaianazes e Sala São
Paulo, respectivamente. As apresentações contarão com o flautista Philippe Bernold como solista.

O repertório contempla três obras de compositores franceses: ‘Concerto para Flauta e Orquestra’, de
Jacques Ibert; ‘La Mer’, de Claude Debussy; e ‘Bolero’, de Maurice Ravel.
 
Músico, regente e compositor, Bruno Mantovani formou-se no Conservatório de Paris e frequentou cursos
no IRCAM. Já regeu em algumas das principais salas de concerto do mundo, como o Concertgebouw de
Amsterdã, o La Scala de Milão e os nova-iorquinos Carnegie Hall e Lincoln Centre. Suas obras já foram
interpretadas por formações orquestrais de prestígio, como a Sinfônica da BBC de Londres, a Filarmônica
de Liège, Sinfônica de Chicago e La Chambre Philharmonique.  Já foi eleito compositor do ano pela Victoire
de La Musique e da Filarmônica de Berlim recebeu o Prêmio Claudio Abbado.
 
Philippe Bernold é professor de flauta e de música de câmara no Conservatório de Paris. Como solista,
apresenta-se com frequência com a Orquestra Nacional da Ópera de Lyon, Ensemble Orchestral de Paris e
Orquestra Filarmônica de Marseille, entre outros.

PROGRAMAÇÃO 2016
Reforçando a premissa de promover a cultura francesa e sua integração com as manifestações artísticas
brasileiras, o Consulado Geral da França em São Paulo estará presente como apoiador em diversas
iniciativas culturais do calendário 2016.
 
A primeira delas será o Carnaval, ao lado da Escola de Samba Vai-Vai, atual campeã do Grupo Especial de
São Paulo, que apresentará o enredo ‘Je Suis Vai-Vai, Bem-Vindos à França’. Já em março, traz para a
Mostra Internacional de Teatro de São Paulo um espetáculo assinado por um importante diretor francês da
cena contemporânea, a ser anunciado em breve.   
 
Para o segundo semestre já estão confirmadas a Exposição Louvre no Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB-SP) e as presenças de artistas franceses e africanos na Bienal de Arte de São Paulo. E ainda o
projeto inédito France Danse Brasil, que abrangerá espetáculos e encontros de profissionais de dança nas
cidades de Fortaleza, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília.

SERVIÇOS
FÓRUM IRCAM HORS LES MURS

CONCERTOS 
Dias 4 e 5 de novembro de 2015. 21h
Local: Sesc Consolação – Teatro Anchieta 
Endereço: Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque – São Paulo SP.
Ingressos: de R$ 5 a R$ 17
Capacidade: 328 lugares. 
Ar condicionado. Acesso para PNE.
 
Programa 4/11                                                        
Tempo Irreal: Alexander Lunsqui                            
Dawnlight: Jérôme Combier                               
Closed Loop: Robert H. Platz                                 
Intarsia: Tatiana Catanzaro                
Solistas: Heloísa Meirelles (violoncelo),               
Lídia Bazarian (piano), Martin Tuksa (violino), Gilson Antunes (guitarra) e Peter Pas (viola).
 
Programa 5/11
Entre O Arco e o Ar: Sérgio Kafejian
TransScriptio: Flo Menezes
Anthèmes II: Pierre Boulez
Solista: Cláudio Cruz (violino).

CONCERTOS, WORKSHOPS E DEBATES
Dias 4, 5 e 6 de novembro de 2015. Das 10h às 22h.
Local: UNESP – Campus de São Paulo.
Endereço: Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271 – Barra Funda – São Paulo SP.
Mais informações: www.forumnet.ircam.fr/forum-brazil.
CNSMDP & Orquestra Jovem do Estado
 
Dia 20 de novembro de 2015, 16h.
(Apresentação fechada)
Local: CEU Jambeiro / Guaianazes.
Endereço: Av. José Pinheiro Borges, 60 – Guaianazes – São Paulo (SP)
 
Dia 21 de novembro de 2015. 21h.
Local: Sala São Paulo
Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – Luz – São Paulo.
Ingressos: R$ 30 (com meia-entrada). Ingresso Rápido.
Capacidade: 1484 lugares. Ar Condicionado. Acesso para PNE.
 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Regente: Bruno Mantovani
Solista: Philippe Bernold (flauta)
 
Programa:
‘Concerto para Flauta e Orquestra’: Jacques Ibert
‘La Mer’: Claude Debussy
‘Bolero’: Maurice Ravel.
 
 

http://www.forumnet.ircam.fr/forum-brazil
http://www.ingressorapido.com.br/Evento.aspx?ID=39091


JComments

+ INFORMAÇÕES
Site oficial do Consulado Geral da França em São Paulo
http://saopaulo.ambafrance-br.org/

 
As programações são fornecidas pelas entidades promotoras ou pelas assessorias de imprensa e estão

sujeitas a alterações de quaisquer natureza. Sempre confirme pelo telefone ou site fornecidos neste artigo
antes de sair de casa.
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Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à criação de música contemporânea, tornou-se

referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu compositores de diversos países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no

entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e realizou um fórum e

uma série de concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos Aires, a

equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um fórum e uma série de concertos. O

evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será realizado no Studio PANaroma,

criado pelo compositor Flô Menezes, referência internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O Studio, pela estrutura

tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados concertos no Sesc

Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores para que fizessem trabalhos no

estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD também conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre

Boulez, fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão da importância da música

contemporânea para a cena cultural. É extremamente importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o

trabalho que estamos desenvolvendo." Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz,

Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia

Bazarian, a flautista Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez,

precisa de comunicação constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do IRCAM. As

informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Quarta-feira, 04.11.15 às 10:30

Concertos em SP celebram criação contemporânea
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Concertos em SP celebram criação contemporânea

< Voltar

quarta-feira, 4 de novembro de 2015 10:30 [Nenhum Comentário] 

Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à criação de música contemporânea,
tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu compositores de diversos países - entre eles, brasileiros. No ano
passado, no entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e
realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de
passar por Buenos Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um fórum
e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será realizado no Studio
PANaroma, criado pelo compositor Flô Menezes, referência internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O Studio, pela
estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados concertos no
Sesc Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores para que fizessem
trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD também conta com a primeira gravação de Anthèmes
II, de Pierre Boulez, fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão da
importância da música contemporânea para a cena cultural. É extremamente importante estabelecer esse diálogo, trazê-los
para cá e também mostrar o trabalho que estamos desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian
e do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista Cássia
Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez, precisa de
comunicação constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do IRCAM.

Fonte: AE

Compartilhe: 

Tags
concertos, comtemporâneo

Comentários 

Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro! Faça seu login clicando aqui.

Nome: 

E-mail: 

Comentário: 

Código segurança: 

Comentar

15 428 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.J’aimeJ’aime

 Tweet    
Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.CurtirCurtir CompartilharCompartilhar

E-mailing facile
Réussissez vos campagnes emailing en toute simplicité

 Tweet    
Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.CurtirCurtir CompartilharCompartilhar

Saisissez le texte 

Publicidade

Buscar

Home Cidades Cultura Economia Esportes Internacional Opinião Política Social Blogs Virtual

Decoração Educação Especiais Frente Única Gastronomia Meio Ambiente Novelas Rastilho Saúde Trabalho Turismo

sexta-feira, 8 de janeiro de 2016 Últimas notícias RDTV Vídeos Fotos Áudios Busca RDOnline Facebook Twitter Mídiakit Fale Conosco

http://www.reporterdiario.com.br/Home
javascript:;
javascript:;
javascript:history.back();
http://www.reporterdiario.com.br/Busca/Lista?q=S%C3%A3o%20Paulo&from=doTexto
http://www.reporterdiario.com.br/Busca/Lista?q=S%C3%A3o%20Paulo&from=doTexto
http://www.reporterdiario.com.br/Busca/Lista?q=concertos
http://www.reporterdiario.com.br/Busca/Lista?q=comtempor%c3%a2neo
http://www.reporterdiario.com.br/Login/Home
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BedJGYaCPVrzYDY_HiQbMyZDYCoTuieIHAAAAEAEg7LGNCDgAWNSbj8qdAmD7-fyCiAqyARl3d3cucmVwb3J0ZXJkaWFyaW8uY29tLmJyugEJNzI4eDkwX2FzyAED2gFeaHR0cDovL3d3dy5yZXBvcnRlcmRpYXJpby5jb20uYnIvTm90aWNpYS81NDA3NjQvY29uY2VydG9zLWVtLXNwLWNlbGVicmFtLWNyaWFjYW8tY29udGVtcG9yYW5lYakC-wSEQpuXkD7AAgLgAgDqAgl0b3BvX2hvbWX4AvfRHoADAZADjAaYA9gEqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GgeyC-TRNEEqNoDahcqrzdP&sig=AOD64_0MVXrlG0mYUX_0uZKQbNvMJLzXzw&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp%3FnewsID%3Da22643.htm%26testeira%3D2236%26unit%3DSBC%26sub%3D1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.reporterdiario.com.br%2FNoticia%2F540764%2Fconcertos-em-sp-celebram-criacao-contemporanea&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Concertos%20em%20SP%20celebram%20cria%C3%A7%C3%A3o%20contempor%C3%A2nea%20-%20Jornal%20Rep%C3%B3rter%20Di%C3%A1rio&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.reporterdiario.com.br%2FNoticia%2F540764%2Fconcertos-em-sp-celebram-criacao-contemporanea%2F
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFPIvYaCPVoDuHMn97Qbw_btwzfrZuwLl_M7nywGV7umWlQEQASDssY0IYPv5_IKICqABy9bh_gPIAQGpApcXJU_uQ7I-qAMByAPDBKoExwFP0O1tV2CBwHnHxDfO9gC2igrWljn0zmTqAaGi5ZsDL8N9yVl8GNKLT5lmDXXP6MGyK1v1ZS3llBzfH1tp4h-_5nBxPzmBJpjuBFwlJrvaTvo55b_RyeC25Q5SiZL8whee5ZlEcxm0_xYJwiC7YDl9qbaOfCrTgSnSPKSpS_PxwW0YrIWjT8milcygK9ByXYwHcxO2W4hoaaDHYCDWbeN2adzno6ZZej5TJECEswAptmwx-sc6oeoh5A9Z0Csjnwf-RlR5OnPJiAYBgAedqZ4BqAemvhvYBwE&num=1&cid=5GhGA_l189JTaj-OznPmTW7m&sig=AOD64_265Sw5YM5k3qGADnOhABwfV7CzLA&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=http://www.message-business.com/emailing-envoi-emailing/%3Fadw%3Dtrue%26adw_id%3D1071147851%26adw_language%3Den%26adw_format%3D3%26adw_color%3Dffffff%26adw_label%3DoTAiCM3IxAIQy9bh_gM%26adw_value%3D0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFPIvYaCPVoDuHMn97Qbw_btwzfrZuwLl_M7nywGV7umWlQEQASDssY0IYPv5_IKICqABy9bh_gPIAQGpApcXJU_uQ7I-qAMByAPDBKoExwFP0O1tV2CBwHnHxDfO9gC2igrWljn0zmTqAaGi5ZsDL8N9yVl8GNKLT5lmDXXP6MGyK1v1ZS3llBzfH1tp4h-_5nBxPzmBJpjuBFwlJrvaTvo55b_RyeC25Q5SiZL8whee5ZlEcxm0_xYJwiC7YDl9qbaOfCrTgSnSPKSpS_PxwW0YrIWjT8milcygK9ByXYwHcxO2W4hoaaDHYCDWbeN2adzno6ZZej5TJECEswAptmwx-sc6oeoh5A9Z0Csjnwf-RlR5OnPJiAYBgAedqZ4BqAemvhvYBwE&num=1&cid=5GhGA_l189JTaj-OznPmTW7m&sig=AOD64_265Sw5YM5k3qGADnOhABwfV7CzLA&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=http://www.message-business.com/emailing-envoi-emailing/%3Fadw%3Dtrue%26adw_id%3D1071147851%26adw_language%3Den%26adw_format%3D3%26adw_color%3Dffffff%26adw_label%3DoTAiCM3IxAIQy9bh_gM%26adw_value%3D0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.reporterdiario.com.br%2FNoticia%2F540764%2Fconcertos-em-sp-celebram-criacao-contemporanea&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Concertos%20em%20SP%20celebram%20cria%C3%A7%C3%A3o%20contempor%C3%A2nea%20-%20Jornal%20Rep%C3%B3rter%20Di%C3%A1rio&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.reporterdiario.com.br%2FNoticia%2F540764%2Fconcertos-em-sp-celebram-criacao-contemporanea%2F
javascript:__doPostBack('ctl00$cphHome$direita1$lbBuscaLateral','')
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BAHlEYaCPVuCFF6WgigaCubYg1O6h3wIAAAAQASDssY0IOABYxO3Xz7MCYPv5_IKICrIBGXd3dy5yZXBvcnRlcmRpYXJpby5jb20uYnK6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaAV5odHRwOi8vd3d3LnJlcG9ydGVyZGlhcmlvLmNvbS5ici9Ob3RpY2lhLzU0MDc2NC9jb25jZXJ0b3MtZW0tc3AtY2VsZWJyYW0tY3JpYWNhby1jb250ZW1wb3JhbmVhqQL7BIRCm5eQPsACAuACAOoCEGVzdGF0aWNvX2N1bHR1cmH4AvfRHoADAZADjAaYA9gEqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GiDzsJRETdCXm1Y-WIhA3L3&sig=AOD64_0OSGw3FP8thLzHRt4e5s9YYMXz0g&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=http://www.reporterdiario.com.br/Virtual/394a4d89-43c7-4022-a4fe-af967353548f/151210184730-1cb485ecf36f7af1d84117062f42cc43/rd-em-revista-dezembro-2015/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWVxzYaCPVujGHYWDjAa6s7GYDZHa9uoCofatml7AjbcBEAEgAGD7-fyCiAqCARdjYS1wdWItNTU4ODI1MTQzMDE2MTU1NMgBCeACAKgDAaoEuQFP0A7cIU_wfFZNzo7RP2IW1Orn0SfjhQOviFAIbWVJ9ecoF2HLwjL8cJtpcsJILJVYlnTbL3FheKyG39p0BKgpDUO54ND0H9s-C6EmRdJDsHCGtBGFOxxAipHBhaV6Y2NSE1QH69MHJN6QTioFNbD65y0HTsBMk5vd_2Mbma5Fkk0LGh3lLI9RCuz_esbr5aKnBmt8skZ9lLQWEdlq8U42hk353XKs6WVswTR-LcSkqSSjUqepBG2ulOAEAYAG1a-n6sznwsaYAaAGIdgHAA&num=1&sig=AOD64_3giBevy6NTajbgnkhITR6lcKDfGA&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=https://bid.g.doubleclick.net/xbbe/creative/click%3Fd%3DAPEucNU_ibb1aAegDmdOGEXY0pRYfXpe3wTyg-N0-PtQstk3PIANFB5S_IPQ8zYvS7oa9y9_hkECEnQiIQevFahLlsWY36dhBg%26r1%3Dhttps://ad.atdmt.com/c/go;p=11038200813796;as=11038200813808;a=11038200813359;crs=11038200808200;cr=11038200808205;i.ts=1452253282
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bf78ZYaCPVrKwLqTDiQbmv4fIDrzJk_4BAAAAEAEg7LGNCDgAWLTw56AdYPv5_IKICrIBGXd3dy5yZXBvcnRlcmRpYXJpby5jb20uYnK6AQoxMjB4MjQwX2FzyAED2gFeaHR0cDovL3d3dy5yZXBvcnRlcmRpYXJpby5jb20uYnIvTm90aWNpYS81NDA3NjQvY29uY2VydG9zLWVtLXNwLWNlbGVicmFtLWNyaWFjYW8tY29udGVtcG9yYW5lYakC-wSEQpuXkD7AAgLgAgDqAhF2ZXJ0aWNhbF9jdWx0dXJhMfgC99EegAMBkAOMBpgD2ASoAwHIA5kE4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5Gi6QwIZcE-pnVMWJ4lrHFUv&sig=AOD64_1eucXvUZEgPFIai2Ir6_1WRgRhog&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=http://www.reporterdiario.com.br/Pages/Newsletter/List.aspx
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B4yu1YaCPVov3MIunigaX9IbQB5zPwdMHAAAAEAEg7LGNCDgAWMSGhMGUAmD7-fyCiAqyARl3d3cucmVwb3J0ZXJkaWFyaW8uY29tLmJyugEKMTIweDI0MF9hc8gBA9oBXmh0dHA6Ly93d3cucmVwb3J0ZXJkaWFyaW8uY29tLmJyL05vdGljaWEvNTQwNzY0L2NvbmNlcnRvcy1lbS1zcC1jZWxlYnJhbS1jcmlhY2FvLWNvbnRlbXBvcmFuZWGpAvsEhEKbl5A-wAIC4AIA6gIRdmVydGljYWxfY3VsdHVyYTL4AvfRHoADAZADjAaYA9gEqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5Gg0MIye6s6WFQUwVHbsVoUy&sig=AOD64_0zC0TIhDfkizvoPauGnObU26sQaQ&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=http://www.vivano.com.br
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BhHUCYaCPVvv8M8T6iwbu76SQBOzFwdMHAAAAEAEg7LGNCDgAWNT2gcGUAmD7-fyCiAqyARl3d3cucmVwb3J0ZXJkaWFyaW8uY29tLmJyugEKMTIweDI0MF9hc8gBA9oBXmh0dHA6Ly93d3cucmVwb3J0ZXJkaWFyaW8uY29tLmJyL05vdGljaWEvNTQwNzY0L2NvbmNlcnRvcy1lbS1zcC1jZWxlYnJhbS1jcmlhY2FvLWNvbnRlbXBvcmFuZWGpAvsEhEKbl5A-wAIC4AIA6gIRdmVydGljYWxfY3VsdHVyYTP4AvfRHoADAZADjAaYA9gEqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GiHXiBaWpF0cyyzRqyveCtE&sig=AOD64_36NkENcgej6iFtNZ3vU5tvU9tWEw&client=ca-pub-5588251430161554&adurl=http://www.lustresirie.com.br/
http://www.reporterdiario.com.br/Home
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/4/cidades/
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/5/cultura/
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/6/economia/
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/8/esportes/
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/9/internacional/
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/10/opiniao/
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/11/politica/
http://www.reporterdiario.com.br/Editoria/12/social/
http://www.reporterdiario.com.br/BlogsParceiros/Lista/
javascript:;
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/31/decoracao/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/39/educacao/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/54/especiais/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/36/frente-unica/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/38/gastronomia/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/33/meio-ambiente/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/70/novelas/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/68/rastilho/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/35/saude/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/37/trabalho/
http://www.reporterdiario.com.br/Especial/62/turismo/
http://www.reporterdiario.com.br/Ultimas-Noticias/Lista/
http://www.reporterdiario.com.br/WebTV/Home/
http://www.reporterdiario.com.br/Videos/Home/
http://www.reporterdiario.com.br/Galerias/Home/
http://www.reporterdiario.com.br/Audios/Home/
http://www.reporterdiario.com.br/Busca/Lista?veri=true
http://www.reporterdiario.com.br/Pages/Newsletter/List.aspx
http://www.facebook.com/pages/Reporter-Diario/150571211646623
http://twitter.com/reporterdiario
http://www.reporterdiario.com.br/Paginas/Midiakit/
http://www.reporterdiario.com.br/Paginas/Fale-conosco/


Concertos em SP celebram criação

contemporânea

Da Redação, 04 de Novembro de 2015 às 10h30. Atualizado em 04 de Novembro de 2015 às 10h41.

Estadão Conteúdo

Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à

criação de música contemporânea, tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos,

recebeu compositores de diversos países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no

entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les

Murs, Fora dos Muros, e realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul.

Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos

Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta,

6, realiza um fórum e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a

Unesp. O fórum será realizado no Studio PANaroma, criado pelo compositor Flô

Menezes, referência internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O Studio,

pela estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de composição durante o

dia. E, à noite, serão realizados concertos no Sesc Consolação. Também será lançado

um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores para que fizessem

trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD também

conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador do IRCAM.

"O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão da importância

da música contemporânea para a cena cultural. É extremamente importante

estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que estamos

desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert

Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os

intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista

Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica demanda

tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação constante entre as pessoas, para

que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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04 de Novembro de 2015 às 10h30

Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à criação de música
contemporânea, tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu compositores de diversos
países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho
inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e realizou um fórum e uma série de concertos
na Coreia do Sul. Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos
Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um
fórum e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será
realizado no Studio PANaroma, criado pelo compositor Flô Menezes, referência internacional da
pesquisa da música eletroacústica. "O Studio, pela estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e
workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados concertos no Sesc Consolação.
Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores para que fizessem
trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD também conta com a primeira
gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música
eletroacústica, símbolo da compreensão da importância da música contemporânea para a cena cultural.
É extremamente importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho
que estamos desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz, Tatiana
Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa
Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música
eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação constante entre as
pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Concertos em SP celebram criação
contemporânea
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Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à
pesquisa e à criação de música contemporânea, tornou-se referência mundial. Ao
longo dos anos, recebeu compositores de diversos países - entre eles,
brasileiros. No ano passado, no entanto, a instituição resolveu percorrer o
caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e realizou um
fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino escolhido
foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos Aires, a equipe desembarca
em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um fórum e
uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a
Unesp. O fórum será realizado no Studio PANaroma, criado pelo compositor Flô
Menezes, referência internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O
Studio, pela estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de
composição durante o dia. E, à noite, serão realizados concertos no Sesc
Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite
a compositores para que fizessem trabalhos no estúdio com a linguagem
eletroacústica", explica Flô. O DVD também conta com a primeira gravação de
Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da
música eletroacústica, símbolo da compreensão da importância da música
contemporânea para a cena cultural. É extremamente importante estabelecer
esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que estamos
desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui,
Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre
os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a
flautista Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica
demanda tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação constante entre
as pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do
IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

TWITTER

HORÓSCOPO DE HOJE

http://www.parana-online.com.br/
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=j3pLU3wrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WHZBc1ZocmRoNjhQMHUvZmxLQXZna3hMdkZscE1NK1I3Y0xCeFNZYjg5d29GRXNEaWZnbU9zSTVaYlorN2hvdkl0VjJGdW9EZEtrNzhLNjZHOFJDRk1nNDJQdk4wMjFSeVFTT3F5a0hsNWNTK3UyNWJYVll4MnYyZ1MrSHgzTnRKRDdHQlY1emk2MGVIZnJOd0FvMnVzOU1jb3lYZ3ozRGhiaDI0MWtESytRT0hZUWY5R2lvdWhSVTRiUjdtYUplUUE9PXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dlogo%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttp%253a%252f%252fwww.habitat.fr%252f
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=NAnxaXwrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WGdQc0k1aHBEVHB4SG0zTFdBVHY5ZS9tWWxRemtxSGJncjVLTEdxejN2VTJGQ1huRU9wRUg5TkJGcG81QVlUR21CVnhjajZJQThrZytieDczdjNwTnpjNUJqWWE1R3BkM2lkRVdSWjhrdlVOaXgwTFV3OTB2cUw4OFpxL0dRemF5NmdaR3RsNTd0dmtvbTIwYzhWa2V6SEVCVkgxd3MycWM3bFZpUGdCdmhiQUVMckVZZWhOT2RnOHo4dXFZWG5MYThXRUJMSU81UnVCYkNRUFJzYzBPVUE9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dproduit%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttp%253a%252f%252ftracking.lengow.com%252fshortUrl%252f709-51665-805698%252f
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=wuOIyHwrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WHNPQ2szRS9Jc1RUS3RNSW5lVlRGUlhGNXNoTkZWMjF5T3NMNWMydWVXQVZPYldIYlp0Nkp3bjV3OFIyOFNBSkl4TkFZUUYrTDRzM1hPRUFYdnlXOHA2VlBqOHI5NjJnNkxSRitIR1RjWmFEb1RLQ0hiT2pKeTArdWJjQnpMOWlpOXZqdGhpY1JHL3BPRm1RZ2FRbkQ5MjhJVG1pYzNURUtzcG5IMHJRTEdhL0NyanUyUGZzWVZKS01LRzRJZXhvclh3OUdPM3l4RGRzZ3NGdW9hbFRMOFU9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dproduit%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttp%253a%252f%252ftracking.lengow.com%252fshortUrl%252f709-51665-800938%252f
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=3z3BmHwrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WHFFRC9xazB5MzRCYjdveEYyZHJLMWV1d3RiSE9sZjgvalhzcjROdVkzdk1uOHNoSnJkTXJpVnRxa0ppdks1bWJhanQ1YUpEc0luWEtLYmxJT0piQWF4OTlybjgrRnNTOFBYczZjMDNxMDFiNWR3MUx2SW5NTXRGSFdzUWtOR3AxeUNTUE5FNzBnR2wwdmpIK2pJdG9jNEhXMzZaUXJXZitVQ25VRC9uNWFOa0VJZ0Nnbm9WZFV5N3BRSFljY3VqYzNmRlNkd3Q2MGtmNW5PNzhEVXRLdjg9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dproduit%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttp%253a%252f%252ftracking.lengow.com%252fshortUrl%252f709-51665-805682%252f
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=paEiK3wrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WHQydE54aE1VYUg2Z0Q4K2M0eU5Gb1l4OGo3RHVsZzByWWxyZmsvUS93UDkrNUdLTjNZeG1iK1FKUlZmWllKeGVPc1lKR1dSYUNRd1lRczJjVDIrUjVhS0E2ZHBqMmlraUdwS241TXUvRGJDVVRBS2FOVVlyTkJhWUpHK2Q5dHVLRmRMS0JKNFdKV0pRdFgwcGRmMDllMCtPREpLaEZxQlg1Vmc4TG9CTkxFNUU4dVRTRDlRaGRjRStzaCtYZ1VLN2oxR3VRUDVSU1JibzQ4WmJURDdRak09fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dproduit%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttp%253a%252f%252ftracking.lengow.com%252fshortUrl%252f709-51665-805701%252f
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=qH8h8XwrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WGpFYlM5T1c0OEpzRzdROVJqZTdKV2RqZCtaYVlzOWoxSHVldlRIcWppMFEwZDFsdVVXZWpXeXlpZHF1Z0ZFbmRIWjZGMnZ3TnlRRDF3UU5EdFJXSmwvV1NkRy9ubWlXSWVaUGRXNHJoQW1FVExQY2ZoeDZiUHdZSEJ5Z0hkcW41RFYrTGVxUzlRS2g3UHdNWXMzbUkyOHkyOTY5RGw0MWdER3JXWERscDgyOHVhZFVTdDgwNzFrUEtZVnh6bm1kcU4xZDNMaWRkUXBOTi9DNlZiNlBaUnM9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dproduit%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttp%253a%252f%252ftracking.lengow.com%252fshortUrl%252f709-51665-997935%252f
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=a909RHwrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WGpLNFpSemkvZVpRdy85TEs0amZLR2tKaUIrTWNTTFBWS3hmeEgxWHFVR3Q3aFZ3RGlnT0ppZ3A2U0ViYUtwVk5sR21IVEpBcGN5TGdSRmcrSTlOcnJ5Mmt0b3I5NVlwZHBFbTk3SDdZdHFNV1NXNmU1N09CbWNqd0ZtY0t0U0pFU1lRaExxRkN2dDQ3eVBNV2xyWXZXZGtxcWtMWlZYUGNxZEhhV2Y0RE1KWkxVN1p0SzFYeURSdUU0Q0orSEw0VWZUb3h4aHYxdk4zNnhBcFhURjZLaEk9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dproduit%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttp%253a%252f%252ftracking.lengow.com%252fshortUrl%252f709-51665-800939%252f
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=j3pLU3wrQXN2MGp2cFhXRnRPVitDUGhPTXh3RXdMYk9sN3BJTmVBdzNVUEM2VjYxMHdGaWk1R3R2a0w1S0F2cS84Z09Ld21MRzUzdDV2ZHFndmx5em9rV0dlQS85d1lQN2pLeU0wVEpITHIvRVNTbE5QTzk5d3ZOWDl4Ti85UHhZQXR0M2dOYisyYzY0SmpYdFhQeDF4MTV6WHZBc1ZocmRoNjhQMHUvZmxLQXZna3hMdkZscE1NK1I3Y0xCeFNZYjg5d29GRXNEaWZnbU9zSTVaYlorN2hvdkl0VjJGdW9EZEtrNzhLNjZHOFJDRk1nNDJQdk4wMjFSeVFTT3F5a0hsNWNTK3UyNWJYVll4MnYyZ1MrSHgzTnRKRDdHQlY1emk2MGVIZnJOd0FvMnVzOU1jb3lYZ3ozRGhiaDI0MWtESytRT0hZUWY5R2lvdWhSVTRiUjdtYUplUUE9PXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fea.habitat.fr%2Fdynclick%2Fhabitat-fr%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3DDormant-prospect%26ead-location%3Dcriteo%26ead-creative%3Dproduit%26ead-creativetype%3Dcriteo%26eurl%3Dhttps%253a%252f%252fwww.habitat.fr%252f
http://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=7382&campaignid=33514&zoneid=17218&bannerid=2037246&displayid=dafe000e21&uaCap=0&u=%7C3AMfVCIb8Xw06R9bxbY/9eJMsJTvVfDSEQLvUpaDXLo=%7C
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/927083/?noticia=RADAR+SURPRESA+NA+MARECHAL+ESTA+DEIXANDO+MOTORISTAS+DE+CABELO+EM+PE
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/927059/?noticia=PREPARE+O+SEU+BOLSO+REAJUSTE+NA+TARIFA+DE+ONIBUS+CHEGA+EM+FEVEREIRO
http://www.parana-online.com.br/editoria/pais/news/926997/?noticia=CASAL+E+FLAGRADO+FAZENDO+SEXO+EM+NECROTERIO+DE+HOSPITAL
http://www.parana-online.com.br/login
http://www.parana-online.com.br/editoria/almanaque/news/915599/?noticia=CONCERTOS+EM+SP+CELEBRAM+CRIACAO+CONTEMPORANEA#
http://www.parana-online.com.br/editoria/almanaque/news/915599/?noticia=CONCERTOS+EM+SP+CELEBRAM+CRIACAO+CONTEMPORANEA#
http://www.parana-online.com.br/editoria/almanaque/news/915623/?noticia=MIS+RECEBE+AS+PECAS+QUE+USAM+TECNOLOGIA+PARA+ESTIMULAR+ESPECTADOR
http://www.parana-online.com.br/editoria/almanaque/news/915687/?noticia=GLOBO+VAI+TIRAR+TOMARA+QUE+CAIA+DO+AR+ANTES+DO+PREVISTO
http://twitter.com/PRF191PR/
https://t.co/V%E2%80%A6
http://twitter.com/PRF191PR/
http://twitter.com/tribuna_noticia/
https://t.co/AUdY8V8jxY
http://twitter.com/tribuna_noticia/
https://t.co/AwdTDNnyfC
http://twitter.com/tribuna_noticia/
https://t.co/7B9lEvI78G
http://www.parana-online.com.br/colunistas/horoscopo/
http://www.parana-online.com.br/colunistas/horoscopo/
http://www.parana-online.com.br/editoria/almanaque/
http://www.parana-online.com.br/editoria/noticias/
http://www.parana-online.com.br/editoria/esportes/
http://www.parana-online.com.br/editoria/policia/
http://www.parana-online.com.br/colunistas/
http://www.parana-online.com.br/editoria/almanaque/news/915599/?noticia=CONCERTOS+EM+SP+CELEBRAM+CRIACAO+CONTEMPORANEA#
http://cacadores.parana-online.com.br/
http://www.enkontra.com/?origem=parana-online
http://www.parana-online.com.br/colunistas/horoscopo/
http://www.parana-online.com.br/colunistas/resumo-das-novelas/


 (https://www.ultimoinstante.com.br/)

Concertos em SP celebram
criação contemporânea
Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa
dedicada à pesquisa e à criação de música contemporânea,
tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu...
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também conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador
do IRCAM. “O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão
da importância da música contemporânea para a cena cultural. É extremamente
importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho
que estamos desenvolvendo.”

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert
Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os
intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a oautista
Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. “A música eletroacústica demanda
tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação constante entre as pessoas,
para que trocas possam ser feitas”, diz Frank Madlener, diretor do IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Concertos em SP celebram criação contemporânea

São Paulo - Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e

à criação de música contemporânea, tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu

compositores de diversos países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no entanto, a

instituição resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos

Muros, e realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino

escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos Aires, a equipe desembarca em

São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um fórum e uma série de

concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O

fórum será realizado no Studio PANaroma, criado pelo compositor Flô Menezes, referência

internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O Studio, pela estrutura tecnológica, vai

abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados

concertos no Sesc Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do

convite a compositores para que fizessem trabalhos no estúdio com a linguagem

eletroacústica", explica Flô. O DVD também conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de

Pierre Boulez, fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da

compreensão da importância da música contemporânea para a cena cultural. É extremamente

importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que

estamos desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz,

Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a

violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista Cássia Carrascoza e o

violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez,

precisa de comunicação constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz

Frank Madlener, diretor do IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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CONCERTOS EM SP CELEBRAM CRIAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à criação de música contemporânea,
tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu compositores de diversos países – entre eles, brasileiros. No
ano passado, no entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos
Muros, e realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino escolhido foi a América
Latina. E, depois de passar por Buenos Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até
sexta, 6, realiza um fórum e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será realizado no
Studio PANaroma, criado pelo compositor Flô Menezes, referência internacional da pesquisa da música eletroacústica. “O
Studio, pela estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão
realizados concertos no Sesc Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a
compositores para que fizessem trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica”, explica Flô. O DVD também conta
com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador do IRCAM. “O IRCAM é a meca da música
eletroacústica, símbolo da compreensão da importância da música contemporânea para a cena cultural. É extremamente
importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que estamos desenvolvendo.”

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio
Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a
flautista Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. “A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez,
precisa de comunicação constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas”, diz Frank Madlener, diretor do
IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Concertos em SP celebram criação
contemporânea

Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à criação de

música contemporânea, tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu compositores de

diversos países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no entanto, a instituição resolveu percorrer o

caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e realizou um fórum e uma série de

concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por

Buenos Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6,

realiza um fórum e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O
fórum será realizado no Studio PANaroma, criado pelo compositor Flô Menezes, referência
internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O Studio, pela estrutura tecnológica, vai
abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados
concertos no Sesc Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez , resultado do
convite a compositores para que fizessem trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica",
explica Flô. O DVD também conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez,
fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão da
importância da música contemporânea para a cena cultural. É extremamente importante
estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que estamos
desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz,
Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista
Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio
Cruz. "A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação
constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do
IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Concertos em SP celebram criação contemporânea
ESTADÃO CONTEÚDO 
Quarta-Feira - 04/11/2015 - 10h35

Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa
dedicada à pesquisa e à criação de música contemporânea,
tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu
compositores de diversos países - entre eles, brasileiros. No ano
passado, no entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho
inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e
realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul.
Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de
passar por Buenos Aires, a equipe desembarca em São Paulo
onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um fórum
e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São
Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será realizado no Studio
PANaroma, criado pelo compositor Flô Menezes, referência
internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O Studio,
pela estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados
concertos no Sesc Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores
para que fizessem trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD também conta com a
primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música
eletroacústica, símbolo da compreensão da importância da música contemporânea para a cena cultural. É
extremamente importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que estamos
desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio
Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a
flautista Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua
vez, precisa de comunicação constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener,
diretor do IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.O Estado de S. Paulo. 
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Concertos em SP celebram criação
contemporânea

CONCERTOS EM SP CELEBRAM CRIAÇÃO
CONTEMPORÂNEA

São Paulo - Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa
dedicada à pesquisa e à criação de música contemporânea, tornou-se
referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu compositores de diversos
países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no entanto, a instituição
resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora
dos Muros, e realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul.
Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por
Buenos Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta
quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um fórum e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp
e a Unesp. O fórum será realizado no Studio PANaroma, criado pelo
compositor Flô Menezes, referência internacional da pesquisa da música
eletroacústica. "O Studio, pela estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e
workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados
concertos no Sesc Consolação. Também será lançado um DVD duplo,
Boulez+, resultado do convite a compositores para que fizessem trabalhos
no estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD também
conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador
do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da
compreensão da importância da música contemporânea para a cena
cultural. É extremamente importante estabelecer esse diálogo, trazê-los
para cá e também mostrar o trabalho que estamos desenvolvendo."

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre
Lusqui, Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô
Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista
Lidia Bazarian, a flautista Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A
música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez, precisa de
comunicação constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas",



diz Frank Madlener, diretor do IRCAM.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadão Conteúdo 

Endereço:
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Concertos em SP celebram criação contemporânea
Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à criação de música contemporânea, tornou-
se referência mundial. Ao longo dos anos, recebeu compositores de diversos países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no
entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e realizou um fórum e
uma série de concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos
Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza um fórum e uma série de
concertos.

 

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será realizado no Studio
PANaroma, criado pelo compositor Flô Menezes, referência internacional da pesquisa da música eletroacústica. "O Studio, pela
estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados concertos no
Sesc Consolação. Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores para que fizessem
trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD também conta com a primeira gravação de Anthèmes II,
de Pierre Boulez, fundador do IRCAM. "O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão da importância da
música contemporânea para a cena cultural. É extremamente importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também
mostrar o trabalho que estamos desenvolvendo."

 

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e
do próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista Cássia
Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação
constante entre as pessoas, para que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do IRCAM.
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Concertos em SP celebram
criação contemporânea
Desde a sua criação em 1977, o IRCAM, instituição francesa dedicada à pesquisa e à
criação de música contemporânea, tornou-se referência mundial. Ao longo dos anos,
recebeu compositores de diversos países - entre eles, brasileiros. No ano passado, no
entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho inverso. Criou o projeto Hors les Murs,
Fora dos Muros, e realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul. Em
2015, o destino escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos Aires, a
equipe desembarca em São Paulo onde, a partir desta quarta-feira, 4, até sexta, 6, realiza
um fórum e uma série de concertos. O evento acontece em parceria com a Universidade
de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será realizado no Studio PANaroma, criado
pelo compositor Flô Menezes, referência internacional da pesquisa da música
eletroacústica. "O Studio, pela estrutura tecnológica, vai abrigar palestras e workshops de
composição durante o dia. E, à noite, serão realizados concertos no Sesc Consolação.
Também será lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores para
que fizessem trabalhos no estúdio com a linguagem eletroacústica", explica Flô. O DVD
também conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador do
IRCAM. "O IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão da
importância da música contemporânea para a cena cultural. É extremamente importante
estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que estamos
desenvolvendo." Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre
Lusqui, Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do próprio Flô Menezes. Entre
os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista
Cássia Carrascoza e o violinista Cláudio Cruz. "A música eletroacústica demanda
tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação constante entre as pessoas, para
que trocas possam ser feitas", diz Frank Madlener, diretor do IRCAM. As informações são
do jornal O Estado de S. Paulo.
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Concertos celebram a criação contemporânea

Desde a sua criação em 1977, o IRCAM tornou-se referência mundial na pesquisa da música contemporânea. Ao longo dos anos, recebeu
compositores de diversos países – entre eles, brasileiros. No ano passado, no entanto, a instituição resolveu percorrer o caminho inverso.
Criou o projeto Hors les Murs, Fora dos Muros, e realizou um fórum e uma série de concertos na Coreia do Sul. Em 2015, o destino
escolhido foi a América Latina. E, depois de passar por Buenos Aires, a equipe desembarca em São Paulo onde, a partir de hoje e até
sexta, realiza um fórum e uma série de concertos.

O evento acontece em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. O fórum será realizado no Studio PANaroma,
criado pelo compositor Flô Menezes, referência internacional da pesquisa da música eletroacústica. “O Studio, pela estrutura tecnológica,
vai abrigar palestras e workshops de composição durante o dia. E, à noite, serão realizados concertos no Sesc Consolação. Também será
lançado um DVD duplo, Boulez+, resultado do convite a compositores para que fizessem trabalhos no estúdio com a linguagem
eletroacústica”, explica Flô. O DVD também conta com a primeira gravação de Anthèmes II, de Pierre Boulez, fundador do IRCAM. “O
IRCAM é a meca da música eletroacústica, símbolo da compreensão da importância da música contemporânea para a cena cultural. É
extremamente importante estabelecer esse diálogo, trazê-los para cá e também mostrar o trabalho que estamos desenvolvendo.”

Nos concertos, serão apresentadas obras de autores como Alexandre Lusqui, Robert Platz, Tatiana Catanzaro, Sergio Kafejian e do
próprio Flô Menezes. Entre os intérpretes, a violoncelista Heloísa Meirelles, a pianista Lidia Bazarian, a flautista Cássia Carrascoza e o
violinista Cláudio Cruz. “A música eletroacústica demanda tecnologia e esta, por sua vez, precisa de comunicação constante entre as
pessoas, para que trocas possam ser feitas”, diz Frank Madlener, diretor do IRCAM.

Projeto Hors les Murs promove diálogo
entre artistas brasileiros e franceses
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