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PRESENTEAMOS  O  PÚBLICO  CAPIXABA
COM  UM  CONCERTO  ÚNICO !  
A nossa orquestra ,  A Trupe Barroca ,  que vem se especializando nos repertórios
dos séculos XVII e XVIII propõe um programa em homenagem aos “heróis” das
óperas do compositor alemão G .  F .  Händel ,  com árias escritas para o famoso
castrato Senesino .  Como solista convidado ,  a orquestra recebe o contratenor
espanhol Víctor Jímenez Diaz ,  uma das vozes mais prósperas do canto barroco
no mundo ,  é um dos cantores mais aplaudidos da nova geração .  A Trupe Barroca ,

cujo instrumental histórico já é o maior do Brasil ,  se apresenta ,  mais uma vez ,

sob a regência do maestro Sérgio Dias .

ACRIS
Associação Cultural
Ricardina Stamato



A
Trupe

Barroca

Criada no ano de 1998 ,  pelo músico
e sociólogo Washington Luiz
Sieleman Almeida ,  A Trupe Barroca
tem marcado o cenário musical
capixaba com uma proposta
estética relevante e inovadora .

Em dezembro de 2017 ,  a orquestra
assumiu a proposta ousada de se
dedicar exclusivamente ao
repertório dos séculos XVII e XVIII ,
utilizando-se de instrumentos
históricos ou réplicas perfeitas e
investindo em pesquisa e nas
sutilezas das interpretações
historicamente orientadas .

A temporada  2018 contou com
concertos de grande bravura que
atraíram um público sensível e
generoso !



Víctor
Jiménez
Díaz

Escolhido  em  2018  como  um  

“Artista  que  o  mundo  deveria
conhecer” e  apresentado  como  

tal  pela  organização  do  TEDx  no
último  evento  realizado  em
Málaga  (Espanha), o  catalão
Víctor  Jiménez  Díaz  (Barcelona ,

1988)  destacado  em  2015 ,  entre
os  contratenores  de  seu  país  pela
prestigiada  revista  Ópera  Real ,  é
hoje  um  dos  artistas  espanhóis
de  maior  projeção  internacional .
A  imprensa  especializada
apresenta-o  como  um  dos  mais
importantes  jovens  cantores  do
momento .  

A  crítica  é  cheia  de  elogios  por
sua  voz ,  que  possui  altos
brilhantes  e  graves  profundos ,

reconhecendo  o  contratenor  pelo
seu  refinamento  e  domínio
técnico ,

que  lhe  permitem  oferecer  uma
leitura  rigorosa  dos  trabalhos
que  interpreta ;  e ,  acima  de  tudo ,

por  sua  forte  personalidade
artística  e  presença  cênica ,  o
que  lhe  permitem  se  impor
facilmente  diante  de  uma
audiência ,  a  qual  se  entrega  sem
reservas .

Treinado  no  Conservatori  del
Liceu  em  Barcelona ,  

aperfeiçoou-se  com  os  mestres
Francesca  Roig  e  David
Mason ,  além  de  receber
conselhos  de  artistas  como  Jordi
Domènech ,  Miquel  Ortega ,

Carlos  Mena ,  Carlos  Chausson  e
da  grande  Montserrat
Caballé ,  que  entusiasmada
depois  ouvi-lo  cantar  uma  ária
de  Händel ,  quis  promover  sua
aproximação  ao  Bel  Canto .

CONTRATENOR



Seu  trabalho  como  musicólogo
e  produtor  musical  também  é
digno  de  nota ,  no  qual  ele  se
dedica  a  recuperar  repertório
histórico  esquecido  ou  pouco
programado .  Seu  primeiro
trabalho  de  gravação  para  o
selo  Columna  Música :  Bocatto
di  Cardinale  (dezembro  de
2018). Um  projeto  interessante
de  pesquisas  em  que  cantatas
italianas  esquecidas ,  escritas  na
corte  do  cardeal  Pietro
Ottoboni ,  foram  resgatadas  e
que ,  com  este  álbum ,  serão
reclassificadas  mundialmente
sob  sua  direção  artística  e
acompanhadas  pelo  grupo  de
instrumentos  históricos ,  o
Ensemble  Rigaudon .

Desde  2008 ,  sua  carreira  

não  parou  de  crescer ,  sendo
convidado  a  trabalhar  ao  lado
das  mais  prestigiadas  e
especializadas  orquestras
como :  Armonia  Athena ,

Barocchisti ,  La  Grande  Écurie
et  la  Chambre  du  oy  dirigidas
por  maestros  como  George
Petrou ,  Diego  Fasolis  ou  Jean-

Claude  Malgoire ;  Víctor
acumula  reconhecimento ,

prestígio  e  prêmios
internacionais  como  o
"Hariclea  Darclée”  da  Romênia
ou  o  Voix  Sacrées  Talents
Lyriques  de  Reims  (França).



O pro
HWV6 Agrippina

Overture
Coronato il crin d’alloro

HWV7 Rinaldo

Overture
Cara sposa
Venti turbini
Lascia ch’io pianga

HWV17 Giulio Cesare in Egitto

Overture
Quel torrente che cade dal monte

HWV19 Rodelinda, regina de' Longobardi

Pompe vane di morte…

Dove sei, amato bene?

Intervalo

Um panorama das óperas de Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) com 



grama

HWV21 Alessandro

Prove sono di grandezza

HWV25 Tolomeo

Stille amare

HWV28 Poro, rè dell’Indie

Vedrai con tuo periglio

HWV31 Orlando

Overture
Fammi combattere

HWV31 Orlando
Fammi combattere

HWV40 Serse 

Frondi tenere… Ombra mai fù

arias compostas originalmente para o castrato Francesco Bernardi - Senesino



O 
regente

SÉRGIO  DIAS

É  graduado  em  Flauta ,  Composição  e  Regência ,  pós-graduado  em  Educação
Musical ,  em  Arte  e  Cultura  Barroca  e  Mestre  em  Música  (com  área  de
concentração  em  Musicologia  Histórica). 

É  doutorado  pelo  Departamento  de  Ciências  Musicais  da  Universidade  Nova  de
Lisboa  e  trabalha  como  musicólogo  consultor  junto  ao  arquivo  do
Conservatorio  San  Pietro  a  Majella  de  Nápoles .  É  ex-professor  do  Conservatório
Brasileiro  de  Música ,  ex-titular  de  Harmonia ,  Contraponto ,  Fuga  e  Estruturação
Musical  da  Faculdade  de  Música  do  Espírito  Santo  – FAMES ,  além  de  ex-

professor  substituto  de  História  da  Música  do  Conservatório  de  Coimbra  e  da
Escola  Superior  de  Educação  de  Lisboa .

Participa  ativamente  como  intérprete  e/ou  diretor  junto  a  importantes
conjuntos  nacionais  e  estrangeiros .  Atualmente  é  professor  e  musicólogo  do
Departamento  de  Música  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco ,  além  de
regente  titular  das  Orquestra  de  Câmara  e  Orquestra  Sinfônica  da  mesma
Universidade .
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VIOLONCELO
Gabriel Camargo
Anônimo, Alemanha, Século XVIII

VIOLA DA GAMBA BAIXO
Jardel de Souza
Ezequiel Natalino, Brasil, 1987
(Cópia de Barack Norman, 1695)

CONTRABAIXO
Michael Hochreiter
Modelo Gamba, República Tcheca, 

cerca de 1920

José Eduardo Costa Silva
TIORBA
Paulo Freitas, Brasil, 2016 

(Cópia de Vendelino Venere, 1587)

CRAVO
Regina Nava
Abel Vargas Brasil, 2016 

(Cópia de C. Zell, Hamburg, 1737)

PRIMEIROS VIOLINOS
Wagner de Souza
Georg Hosp, Alemanha, 1753
(original)
Oscar David  Orjuela Cruz
Joan Carol Klotz, Alemanha, 1723
(original)
Bruno Andrade
Anton Schaendl, Alemanha, 1767

SEGUNDOS VIOLINOS
Leonardo Gonçalves
Wilhelm Meinel, Alemanha, 1924 

(Cópia de Paolo Maginni, 1635)

Emily Cristina Dos Santos Orjuela
Johann Gottlieb Prezchner, 
Alemanha, 1791
Karla Barros Fafá
Anônimo, Brasil, século XIX

VIOLAS
Dennys Batista Serafin
Rafael Sando, Brasil, 2003 

(Cópia de Gasparo da Saló, 1580)

Claudine Abreu
Rafael Sando, Brasil, 2008
(Cópia de Paolo Maginni, 1623)



G.F.
Händel

Se
ne
si
no

Georg Friedrich Händel (1685-1759) ,  

foi um compositor alemão .  Com uma
grande facilidade para compor ,  deixou uma
vasta produção ,  que compreende mais de
600 obras .  Seu gênio lhe trouxe uma
enorme fama ,  tanto como compositor ,
quanto como instrumentista ,  chamado de
"divino" pelos seus contemporâneos ,  sua
música se tornou conhecida em muitas
partes do mundo e foi de especial
importância para a formação da cultura
musical britânica moderna .  Hoje ele é
considerado um dos grandes mestres do
Barroco musical europeu .

Francesco Bernardi (1686-1758) ,  conhecido
como Senesino ,  foi um dos maiores
castrati da história cuja carreira esteve
profundamente ligada a óperas de
grandes compositores barrocos ,

sobretudo ,  Händel o qual ,  em 1720 ,  o
designou “primo uomo” (primeiro homem)

da sua companhia ,  a Royal Academy of
Music .  Sua tessitura de contralto e seus
magníficos trilos provocavam a admiração
do público .  Dizem que sua voz podia ser
clara e nítida ,  emocionante com seu belo
claro-escuro nas notas mais sérias .



Do
castra
to ao
contra
tenor

Nos  dias  de  hoje ,  esses  papéis  são

frequentemente  desempenhados  por

contratenores  ou  cantoras  contralto .

O  concerto  "Os  Heróis  de  Handel" é  o

nosso  tributo  à  sua  figura  mítica .

O  contratenor  é  o  cantor  masculino  cujo

alcance  vocal  é  equivalente  à  da  contralto ,

mezzo-soprano ,  ou  até  soprano .  

A  voz  de  uma  mulher  no  corpo  e  caráter

de  um  homem .

A  voz  de  contratenor  teve  um

ressurgimento  massivo  em  popularidade

na  segunda  metade  do  século  XX ,

parcialmente  devido  a  pioneiros  como

Alfred  Deller  e  pelo  aumento  de

popularidade  da  ópera  Barroca .

O  contratenor  não  a  mesma  voz  do

castrato ,  nem  no  som ,  nem  no  alcance

vocal ,  embora  alguns  possuam  extensões

importantes  que  vão  desde  as  regiões

mais  agudas  da  soprano  até  as  do  tenor ,

ou  mesmo  da  soprano  ao  barítono ,  como

no  caso  do  espanhol  Víctor  Jiménez  Díaz ,

com  uma  extensão  vocal  quase

implausível ,  de  mais  de  três  oitavas .

O  castrato  é  um  cantor  cuja  extensão  vocal

corresponde  à  das  vozes  femininas ,  devido  à

castração ,  quando  criança ,  para  preservar  sua

voz  aguda .  O  termo  castrato  designa  não  só  o

cantor ,  mas  também  o  próprio  registro  da  sua

voz ,  uma  com  uma  tessitura  única ,  com  um

poder  e  uma  flexibilidade  impressionantes .

A  prática  de  castração  de  jovens  cantores

existia  desde  o  início  do  Império  Bizantino ,

em  Constantinopla ,  em  torno  do  século  IV .

No  século  XVI ,  na  península  Itálica ,  os

castratis  reapareceram ,  pela  necessidade  de

vozes  agudas  nos  coros  das  igrejas  devido  à

diversificação  das  composições  musicais  e

uma  maior  exploração  da  extensão  vocal

incluindo  notas  sempre  mais  agudas  numa

época  em  que  a  participação  das  mulheres

era  restrita .

Os  mais  famosos  castratis  foram  Carlo

Broschi ,  conhecido  por  Farinelli ,  e  Francesco

Bernardi  conhecido  como  Sensino .  O  último

castrato  da  história  foi  Alessandro  Moreschi ,

que  abandonou  o  coro  da  Capela  Sistina  em

1913 .

A  criação  operística  nos  séculos  XVII  e  XVIII

era  muitas  vezes  composta  com  papeis

dedicados  aos  castratis ,  como  por  exemplo  as

óperas  de  Händel .  



atrupebarroca.com

atrupebarroca@gmail.com

(+55) 27 99789 - 1911

Seja nosso Amigo! 

Vamos criar uma nova cultura juntos!

Além de contribuir para a realização

de concertos de excelência, ações de

educação e formação de talentos e

campanhas de informação social, os

Amigos de A Trupe Barroca terão

acesso a uma série de benefícios!

Apoie
os
projetos
de 
A
Trupe
Barroca

Acesse

atrupebarroca.com/amigos/

e veja as modalidades de

contribuição e os benefícios!


