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A VILÃ DA NOVELA

Em Vende-se um véu
de noiva, Eunice (Elaine
Cristina, foto) confessa
para o amante que
assassinou Maria Célia

PÁGINA 5
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WALTER SEBASTIÃO

Jovens compositores de música erudita. Guar-

de a expressão, porque nos próximos meses

muitos desses personagens, de todas as partes

do Brasil, vão estar em Belo Horizonte. Cidade

que anda fazendo o que ainda é raro: prestigiar

a produção musical contemporânea e jovens

compositores. Não é fácil a vida de quem se de-

dica ao setor. Como são poucos os incentivos à

criação musical para concerto, eles têm de se

desdobrar em várias funções. Ninguém lamen-

ta, explicam, é assim para todos do setor, sejam

jovens ou veteranos. Então, o melhor é enfren-

tar dificuldades e tocar o barco para frente.

Rafael Nassif tem 25 anos. Nasceu em Juiz de
Fora, foi criado em Cataguases, morou em Belo
Horizonte, estudou em Salvador e, em novem-
bro, vai para a Alemanha fazer doutorado em
composição. Lá apresenta, em janeiro, peça pa-
ra trio de clarinete, viola e piano em concerto
em homenagem aos 200 anos de Schumann.
Duas obras do autor, Véus sobre cores e Outras
cores, novos véus, essa vencedora do concurso
Tinta fresca, vão ser tocadas em 29 de outubro
pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no
Palácio das Artes, com regência de Fabio Me-
chetti. Momento especial para o compositor,
que, com Os olhos são a luz do corpo (2007), ga-
nhou prêmio internacional importante: o BMI,
em Nova York, e já foi tocado em mostra de no-
vos na República Tcheca.

O gosto pela música veio da coleção de dis-
cos do pai. Aos 10 anos começou a estudar vio-
lão. Aprendeu a ler partituras e, aos 13, escrevia
temas para piano. Estimulado por professores,
não parou mais. A atividade é exigente e a pre-
paração é longa. “Não basta ter ideias estéticas, é
preciso conhecer cada instrumento de uma or-
questra e saber combiná-los. Ainda estou dis-
tante do que procuro, me considero em proces-
so de formação”, diz. Por falta de apoio à ativi-
dade, candidatos a compositor têm de atuar co-
mo instrumentista, professor, pesquisador, or-
ganizador de eventos etc. “Falta no Brasil a cons-
ciência de que compor pode ser atividade pro-
fissional”, defende.

Rafael elegeu os concursos como forma de
avançar na carreira. “Prêmios são relativos –
música não tem a ver com competição –, mas
trazem o respeito dos músicos e das institui-
ções, abre portas”, garante. O que é essencial, já
que cria oportunidade de o autor ouvir o que es-
creveu. Vendo o contexto, conhecendo jovens
autores com trabalhos interessantes e sem re-
conhecimento, o músico criou o programa Eu
gostaria de ouvir, para compositores de Belo
Horizonte. “A ideia é oferecer possibilidade de
atuação profissional, garantir um bom número
de ensaios, criar condições para que se busque a
excelência”, explica.

UM POUCO DE TUDO
Sérgio Lacerda, de 26 anos, ganhou em julho

o Prêmio Camargo Guarnieri de composição
do Festival de Campos de Jordão, em São Pau-
lo. Duas peças dele – Limites e Humonde? Hu-
manesta, para violão, vão ser apresentadas no
projeto O que eu gostaria de ouvir, em outu-
bro. Recém-formado em composição pela Es-
cola de Música da UFMG, deve recital de for-
matura, que promete realizar até o fim do ano.
Tem na gaveta cerca de 15 peças escritas. “É
música voltada para espaço da sala de concer-
to, onde o ouvinte tem condições adequadas
para viajar nos sons”, avisa.

Vida de estreante não é diferente da dos vete-
ranos do setor. “Para sobreviver, tem que fazer de
tudo. O espaço no Brasil para a música nova, fres-
ca, é muito restrito”, afirma. Para Sérgio, compro-
missos dos instrumentistas com repertório tra-
dicional, orquestras formadas no repertório ro-
mântico e clássico e falta de encomendas ajudam
a criar situação complicada para autor vivo.

“Gostaria de estrutura melhor para compor.
Um cenário em que a música que faço pudesse
circular sem o estigma de que não agrada ao pú-
blico, de ser complexa e inacessível. Só isso já es-
taria bom”, afirma Sérgio Lacerda. “É só mais uma
música entre outras e podia circular como qual-
quer outra”, reivindica. Também não se incomo-
da com as muitas atividades praticadas para so-
breviver. Compor, para ele, é questão existencial.

A situação de Belo Horizonte é até exceção
em contexto árido: “Temos agenda de concer-
tos com peças de autores vivos, há trocas inten-
sas entre compositores e intérpretes, a produ-
ção é variada e há muita coisa com assinatura
própria. Ainda que ocorra com a música de con-
certo o mesmo que se dá com outros trabalhos
feitos em Minas Gerais, onde tudo fica escondi-
do atrás das montanhas. Mas a situação está
mudando”, diz, com esperança.

NOVA GERAÇÃO DE COMPOSITORES DE MÚSICA ERUDITA LUTA POR MAIS ESPAÇO NO REPERTÓRIO DAS

ORQUESTRAS BRASILEIRAS. BELO HORIZONTE SERÁ SEDE DE ENCONTRO DE JOVENS CRIADORES EM OUTUBRO

NOVOS SONS
DOMUNDO

FORÇA DE
UMA GERAÇÃO

Belo Horizonte vai receber, entre 4
e10 de outubro, semana de concertos
na Escola de Música da UFMG. É o 7º
Encontro Nacional de Compositores
Universitários. Na programação, pe-
ças de cerca de 60 compositores, a
maior parte deles com idade entre 23
e 30 anos. “Estamos mostrando a cara
e dizendo que o Brasil tem produção
musical nova”, afirma Tais Montana-
ri, de 23 anos, compositora e integran-
te de comissão organizadora do even-
to ao lado de Everton Rodrigues, Luiz
Frische e Marcos Sariedine.

Desafio para jovens e veteranos
brasileiros, conta Taís, é a dificuldade
para apresentar o trabalho realizado.
“Temos muitas iniciativas dedicadas
à música de concerto, mas poucas
abertas para a produção atual, que
precisa estar mais presente nas pro-
gramações regulares”, defende. Há
exceções, como as atividades do gru-
po Oficina Música Viva, que toca au-
tores contemporâneos brasileiros e
de outros países.

Tais Montanari confirma que a
música contemporânea está crescen-
do em Belo Horizonte. Vê traços esti-
lísticos unindo os jovens composito-
res até por partilharem o mesmo ber-
ço: fizeram estudos na Fundação de
Educação Artística e na Escola de Mú-
sica da UFMG. Trata-se de produção
seduzida pela sonoridade acústica,
pela pesquisa de timbres e que valo-
riza instrumentos como o violoncelo,
a flauta e o piano. “É música para sala
de concerto, que pede envolvimento
com o que se ouve e não funciona no
rádio do carro e com audição distraí-
da”, completa.

Jovem compositor tem que lutar pelo que faz, travar contato com
músicos, com organizadores de concertos, participar de concursos e
criar eventos. Não é simples, mas é melhor do que ficar reclamando
Rafael Nassif, compositor

Em Belo Horizonte temos agenda de
concertos com peças de autores vivos,
há trocas intensas entre compositores
e intérpretes, a produção é variada e há
muita coisa com assinatura própria
Sérgio Lacerda, compositor
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