Academia Orquestra Ouro Preto apresenta "O
basculho de chaminé" em Festival de Ópera

Será realizada nos próximos dias a primeira edição do Festival de Ópera de Ouro Preto. Com direção
artística do maestro Guilherme Bernstein e direção geral de Flávia Furtado, a mostra, que será
realizada na Casa da Ópera, o teatro mais antigo do país em funcionamento, receberá 3 produções
distintas do gênero. O público poderá conferir montagens de clássicos mundiais, como "A Flauta
Mágica", "O Basculho de Chaminé", "O Caixeiro da Taverna" e o "O Pequeno Teatro do Mundo".
Criada pelo compositor luso-brasileiro Marcos Portugal (1762-1830), com libreto de Giuseppe Maria
Foppa (1760-1845), a obra "O Basculho de Chaminé" é uma comédia em um único ato. A ópera reúne
os alunos da Academia Orquestra Ouro Preto que se apresentam ao lado das sopranos Marília
Vargas e Ludmilla Thompson, do barítono Johnny França e de outros artistas convidados
especialmente para a ocasião.
A ópera é resultado da parceria com o projeto Sinos – Sistema Nacional de Orquestras Sociais, que
reúne a Fundação Nacional de Artes – Funarte e a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
por meio de sua Escola de Música. Os jovens músicos foram regidos pelo coordenador do projeto
Sílvio Viegas, que volta à Orquestra Ouro Preto como maestro convidado para este novo trabalho.
Ele foi o primeiro regente do grupo, no início dos anos 2000, ainda como Orquestra Experimental da
UFOP. A parceria do Sinos com o Instituto Ouro Preto viabilizou que os alunos da Academia da
Orquestra Ouro Preto pudessem abordar a ópera a partir de uma obra leve e divertida,
possibilitando que novos públicos possam se conectar com o universo da ópera.
Para Rodolfo Toffolo, coordenador da Academia, executar uma ópera é sempre um desafio enorme.
"A complexidade envolvida nesta montagem torna esse trabalho com nossos jovens músicos algo de
valor inestimável. 'O Basculho de Chaminé' é uma obra desafiadora que foi conduzida pelo
importante maestro Silvio Viegas e interpretada por grandes solistas nacionais. Os jovens músicos
da Academia tiveram a oportunidade de vivenciar e tocar um espetáculo que certamente irá
encantar a todos", completa.
"O Basculho de Chaminé" de Marcos Portugal teve sua estreia oficial em 1794, em Veneza, na Itália,
onde foi apresentada em seu formato original sob o título de "Lo Spazzacamino Príncipe". No ano
seguinte foi representada em Lisboa, com o libreto original de Giuseppe Maria Foppa, em versão
adaptada para o português. Como um título típico da ópera buffa do final do século XVIII, trata-se de
uma comédia de costumes, com os imbróglios característicos do gênero, com personagens que
estabelecem uma clara relação com a commedia dell'arte italiana.
O Barão de Monte Albor desconfia da fidelidade de Flora e da lealdade de seus criados. Para tirar a
prova, o Barão trama com Pieroto, o limpador de chaminés, uma troca de identidades. Pieroto, por
sua vez, se aproveita da situação para usufruir das regalias da vida do Barão, criando assim
inúmeras situações cômicas. A direção cênica é assinada por Julliano Mendes.
André Cardoso, coordenador do projeto Sinos, destaca: "Mesmo tendo sido originalmente composta

e estreada na Itália, ela é uma ópera diretamente ligada ao período no qual o compositor viveu no
Rio de Janeiro, pois um dos manuscritos da versão em português criada para o Teatro São Carlos de
Lisboa pertence ao acervo da Biblioteca da Escola de Música da UFRJ", ressalta.
A ópera "O Basculho de Chaminé", com a Orquestra Ouro Preto pode ser conferida nos dias 23, 26 e
27 de setembro, às 19h, dentro da programação do 1º Festival de Ópera de Ouro Preto. Os ingressos
custam R$5 e R$10 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.
PROGRAMAÇÃO 1º Festival de Ópera de Ouro Preto
17 de setembro a 9 de outubro de 2022
Local: Teatro Municipal - Casa da Ópera
Rua Brigadeiro Musqueira, 104 - Ouro Preto, MG
Apresentações "O Basculho de Chaminé ", com Academia e Orquestra Ouro Preto
Dias 23, 26 e 27 de setembro, às 19h - sexta, segunda e terça
Teatro Municipal Casa da Ópera - Ouro Preto (Rua Brigadeiro Musqueira, 104 - Ouro Preto/MG)
Ingressos: R$5 e R$10
Vendas:

23 setembro:
https://www.sympla.com.br/o-basculho-de-chamine---festival-de-opera-de-ouro-preto__1714047
26 setembro:
https://www.sympla.com.br/o-basculho-de-chamine---festival-de-opera-de-ouro-preto__1714050
27 setembro:
https://www.sympla.com.br/o-basculho-de-chamine---festival-de-opera-de-ouro-preto__1714052
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