Cine-Teatro de Alcobaça recebe “A
Canção da Terra” de Mahler recriada
pelo Camerata Nov'Arte
11 de Julho de 2011
Dirigido pelo maestro e compositor Luís Carvalho, na
companhia da soprano Susana Milena e do tenor Mário Alves, o
Camerata Nov'Arte interpreta uma das maiores obras-primas do
compositor austríaco Gustav Mahler
O Cistermúsica 2011 recebe no próximo dia 16 de Julho, sábado, pelas 18h00, no Cine-Teatro de Alcobaça – João
d'Oliva Monteiro, um dos grandes acontecimentos da sua actual edição: a interpretação pelo Camerata Nov'Arte
da obra-prima de Gustav Mahler, “A Canção da Terra”, um espectáculo que contará com direcção do maestro e
compositor Luís Carvalho (que surge assim pela segunda vez no Festival depois de ter estreado no Concerto de
Abertura a peça encomendada “Nise Lacrimosa”), e as presenças da soprano Susana Milena e do tenor Mário
Alves - um evento que serve ainda de comemoração do centenário da morte do célebre compositor austríaco,
“A Canção da Terra”, para tenor, barítono e orquestra, foi escrita por Mahler no Verão de 1908, durante as férias
passadas com Alma, sua esposa, em Toblach no Tirol, e é nas próprias palavras do compositor o que ele alguma
vez escreveu de mais pessoal. Segundo Theodor Adorno, é o mais extraordinário exemplo de um “estilo tardio”
depois dos quartetos de Beethoven — e foi escrito por um compositor que ainda não tinha cinquenta anos. Aqui
Mahler fez a suprema síntese entre “lied” e sinfonia: “A Canção da Terra” pode ser encarada como a
quintessência, o ideal para que tende toda a sua obra, sendo simultaneamente um ciclo de canções e uma
sinfonia.

Camerata Nov’Arte é um projecto musical recente de base no Porto. Numa perspectiva de salutar troca de
experiências, integra desde instrumentistas de reconhecida carreira no panorama artístico nacional a jovens
freelancers no início do seu precursso, bem como professores do ensino superior e do ensino secundário
especializado da Música (ensino profissional, conservatórios, academias). O ponto unificador é o mérito e o
talento, aliados a uma vontade de (re)criar a Arte dos sons em cada concerto.
Os nossos sinceros cumprimentos,
Academia de Música de Alcobaça
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