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hoje os grandes palcos recebem 
cantores de todo o mundo. E 
esses solistas itinerantes não 
têm tempo de aprender o 
mesmo papel em várias línguas. 
A solução, então, foram as 
legendas sobre o proscênio ou 
no encosto dos assentos.

A ÓPERA VAI LONGE
A ópera viajou com facilidade, 
dando origem a casas do 
gênero em Praga, em cujo 
Teatro Nacional estreou Don 

Giovanni de Mozart, em 1787, e em 
toda a Europa Oriental. Os czares da 
Rússia também construíram o Teatro 
Mariinsky em São Petersburgo e o 
Bolshoi em Moscou. A mania do 
gênero espraiou-se ainda mais, com o 
Teatro de Ópera do Cairo (1869), o 
Colón de Buenos Aires (1892), a 
Ópera de Manaus (1896), no coração 
da Amazônia, e a Ópera de Hanói 
(1911), na Indochina francesa.

Com sua numerosa população de 
origem europeia, os Estados Unidos 
também logo adotaram a ópera: as 
cidades do boom da mineração de ouro 
e prata no Oeste foram das primeiras a 
ter teatros para o gênero. Mas a grande 
virada ocorreria em Nova York em 
1883, com a inauguração do Metro-

Até a II Guerra, as óperas eram 
tradicionalmente cantadas na língua 
do público. P. ex., embora Paris tivesse 
um Théâtre-Italien, até Donizetti e 
Verdi tinham de recorrer a libretos em 
francês para ter acesso à Ópera de 
Paris. Na verdade, os públicos sempre 
queriam ouvir textos cantados em sua 
própria língua. Também era mais fácil 
para os cantores, em geral contratados 
pelos teatros de ópera. Hoje, contudo, 
as óperas são apresentadas na língua 
original em quase toda parte: a 
English National Opera, em Londres, 
a Komische Oper, em Berlim e o 
Opera Theatre, em St Louis, Missouri, 
são das poucas exceções. O motivo da 
mudança foi de ordem prática. A 
ópera se internacionalizou tanto que 

Muitos cantores acham o Metropolitan Opera de Nova York, de 
3.800 lugares, grande demais, mas estrear lá sempre um momento 
decisivo para quem pretende uma grande carreira internacional.

ETERNA SALZBURGO

Noite movimentada no bairro do festival em Salzburgo.

Num calendário cheio de festivais de verão, o que se 
realiza na cidade natal de Mozart certamente tem 
apelo especial. Tendo Richard Strauss entre seus 
fundadores, em 1920, o Festival de Salzburgo 
fl oresceu até a ocupação nazista da Áustria em 1938. 
No pós-guerra, novamente com a Filarmônica de 
Viena como orquestra residente, transformou-se num 
feudo de Herbert von Karajan, que em 1967 criou o 
Festival de Páscoa na cidade. Hoje, atraindo regentes, 
orquestras e cantores de primeira, os dois festivais 
continuam entre os de maior prestígio na Europa.
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politan Opera, que logo traria grandes 
solistas das melhores casas europeias. A 
fama de oferecer estrelas do canto foi 
mantida após a transferência para a 
atual sede, mais espaçosa, no Lincoln 
Center, em 1966.

A maioria das 
cidades americanas 
também passou a 
ter suas óperas. Em 
1875, o auditório da 
Academia de Música 
da Filadélfi a foi 
copiado do La Scala. 
São Francisco, após 
perder muitos 
teatros no terremo-
to de 1906, transferiu sua nova 
companhia de ópera para a War 
Memorial Opera House em 1932. Hoje 
há casas de ópera em todo o país, de 
Seattle a Washington, de Los Angeles a 
Miami, de Chicago a Houston. 

Também para a União Soviética o 
gênero representava status e poder 
político, e em meados do séc.XX todas 

as capitais das repúblicas soviéticas, de 
Kiev a Tachkent, tinham seus teatros. 
Nenhuma casa de ópera é mais 
emblemática que a Sydney Opera 
House, (1973). Hoje Paris também tem 

a Opéra Bastille; 
Copenhague e 
Valência inaugura-
ram novos teatros. 
Os festivais também 
se multiplicaram, e 
os de Aldeburgh 
(Inglaterra), 
Aix-en-Provence 
(França), Verona 
(Itália), e Santa Fé 
(Estados Unidos), 

estão entre os mais frequentados. A 
maior novidade, todavia, é o crescente 
interesse dos asiáticos por essa arte, 
com a inauguração de teatros de ópera 
em Tóquio (1997), Xangai, em 1998, e 
Pequim (2008).

O festival das Chorégies d’Orange, no sul da França, 
é realizado num teatro romano bastante apropriado a 
montagens de óperas como Aída, de Verdi.

O Festival de Glyndebourne, na Inglaterra, 
é famoso pelos piqueniques nos elegantes 
gramados nos intervalos das récitas.
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Gioacchino Rossini 
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“Deem-me um rol de lavanderia que serei 
capaz de musicá-lo.”

A ÓPERA ITALIANA

“Deem-me um rol de lavanderia que serei “Deem-me um rol de lavanderia que serei “Deem-me um rol de lavanderia que serei 

Gioacchino Rossini 

capaz de musicá-lo.”
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No palácio real de Mênfi s, 
Radamès espera comandar o exército 
egípcio contra os invasores etíopes, 
inspirado por seu amor por Aída, uma 

ATO I

� Após estrear no Cairo em 1871, retornaria ao Egito em 1987, com uma espetacular montagem ao ar livre 
diante do Templo de Amenhotep III, construído há 3.000 anos à beira do Nilo, na atual região de Luxor. �

Obra mais espetacular de Verdi, é uma 
ópera exótica com raízes egípcias autênti-
cas. O Teatro da Ópera do Cairo foi 
inaugurado em novembro de 1869 com 
Rigoletto, mas o arqueólogo Auguste 
Mariette convenceu o governador turco 
do Egito a encomendar uma “ópera 
egípcia” a Verdi. Mariette inventou então 
a história de Aída. Na criação da marcha 
triunfal do Ato II, Verdi se inspirou na 
grand opéra francesa. De alta intensidade 
dramática e musicalmente arrebatadora, Aída foi sucesso imediato, e em dez 
anos havia sido montada em 155 teatros de todo o mundo.

SINOPSE
Egito, na época dos faraós

AÍDA
��

w Ópera em quatro atos, 2h15
d 1870 (rev. 1871)
e 24 de dezembro de 1811, Teatro da Ópera, Cairo, Egito

p Antonio Ghislanzoni, com base na versão 
francesa, por Camille du Locle, de um enredo 
proposto por Auguste Mariette

LUCIANO PAVAROTTI

Pavarotti foi o grande divo entre os tenores do fi m 
do séc.XX, apesar de louvado mais pelo 
extraordinário timbre de sua voz que 
pelo desempenho cênico. Abarcou 
todo o repertório italiano do séc.XIX, 
do bel canto de Rossini e 
Donizetti às óperas 
dramáticas de Verdi e 
Puccini, tendo no 
Radamès de Aída um de 
seus papéis mais 
conhecidos. Cantando 
para multidões em 
estádios de todo o mundo, 
contribuiu para trazer um 
novo público para a 
ópera.

A ÓPERA ITALIANA

O Rei do Egito baixo
Amneris mezzo-soprano Sua fi lha 

Aída soprano 
Princesa etíope escravizada 

Radamès tenor Um capitão egípcio
Ramfi s baixo Grão-sacerdote de Ísis

Amonasro barítono 
Pai de Aída, rei da Etiópia

princesa etíope aprisio-
nada v. Mas ele também 
é amado por Amneris, a 
princesa egípcia. Quando o rei chega, 
Ramfi s, o grão-sacerdote, designa 
Radamès comandante. Ele é conduzido 
para a bênção e Aída se inquieta 
porque ele combaterá seu pai, 
Amonasro, o rei etíope v.

Escravas mouras dançam; 
Aída entra, parece desesperada. Fingin-
do simpatia, Amneris testa-a anun-
ciando a morte de Radamès. Vendo 
a perturbação de Aída, acusa-a de 
amar Radamès. Revela então que 
ele continua vivo e, dando Aída 
graças aos deuses, declara-se sua 
rival. Aída implora misericórdia, 
mas Amneris jura vingança. 
Radamès retorna vitorioso a 
Tebas, à frente de uma marcha 
triunfal. De repente, Aída re-
conhece o pai entre os prisio-

ATO II

“Celeste Aída, 
forma divina”

PAPÉIS PRINCIPAIS ��                      

“Ritorna 
vincitor”



Wagner levou a ópera a alturas jamais superadas em 
matéria de intensidade musical, revolucionando toda a 
experiência operística. Ao contrário de Mozart e Verdi, 
Wagner se encarregava pessoalmente de cada aspecto de 
suas óperas. Escrevia os libretos, buscava os cantores, 
regia e até criou um teatro de ópera sem equivalente. 
Seu monumental ciclo do Anel dos Nibelungos, com quatro 
óperas, ocupa lugar ímpar na cultura ocidental.

Foi um homem de extremos em todos os aspectos de 
sua vida, da ópera à política, dos escritos teóricos às 
questões íntimas, mas acima de tudo em sua música e 
na vasta infl uência que exerceu. Suas posições polêmi-
cas sobre quase tudo também difi cultaram a separação 
entre os sentimentos pessoais e as realizações criativas. 
Seu pai biológico seria Ludwig Geyer, amante de sua 
mãe e seu segundo marido, depois de Friedrich 
Wagner. Ator consagrado, Geyer suscitou no menino a 
paixão pelo teatro e chegou a levá-lo ao palco em 
papéis infantis. Crescendo em Dresden com a ambição 
de se tornar dramaturgo, Richard, que na época usava 
o nome possivelmente judeu de Geyer, devorava as 
obras de Shakespeare e Goethe. 

Interessou-se pela música, de início, com fi nalida-
des dramáticas. Apesar de não ter concluído os 
estudos secundários, frequentou a Universidade de 
Leipzig, onde mergulhou na música de Beethoven. 
Sua primeira ópera, Die Feen, ou As fadas, foi compos-
ta aos 20 anos sob a infl uência do Freischütz de Weber. 
Logo seria convidado a dirigir teatros de ópera 
regionais, inclusive o de Magdeburg, onde estreou 
sua segunda ópera, Das Liebesverbot, ou A proibição de 
amar, com base em Medida por medida, de Shakespeare. 
Mas a temporada não passou da noite de estreia, 
quando um triângulo amoroso resultou em violência 
nos bastidores.

RICHARD 

WAGNER
Nascimento: 22 de maio de 1813, Leipzig, Alemanha

Morte: 13 de fevereiro de 1883, Veneza, Itália
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1835

1845

1855

1865

1875

1880

1836
Das Liebesverbot, 
oder Die Novize 
von Palermo

1842
Rienzi, der Letzte 
der Tribunen

1843
Der fl iegende 
Holländer

1865 
Tristan und Isolde

PRIMEIRAS 
RÉCITAS

Filhas do Reno nos momentos iniciais de O ouro do Reno, com encenação e 
iluminação de Robert Wilson no Théâtre du Châtelet em Paris, 2005.

1850 
Lohengrin

1868 
Die Meistersinger 
von Nürnberg

Götterdämmerung

Der Ring des 
Nibelungen

1882 
Parsifal

1876 
Siegfried 

1845 
Tannhäuser

1869 
Das Rheingold

1870 
Die Walküre

RICHARD 

WAGNER
 22 de maio de 1813, Leipzig, Alemanha

 13 de fevereiro de 1883, Veneza, Itália

Nascimento:

Morte: 13 de fevereiro de 1883, Veneza, Itália
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Maior compositor da Broadway nas décadas de 
20 e 30, criou com o irmão letrista, Ira Gershwin, 
canções inesquecíveis. Porgy and Bess, sua única 
ópera, mudou o som da música cênica nos EUA, 
onde os compositores ainda hoje se deixam 
enfeitiçar por sua magia jazzística.

George Gershwin profi ssionalizou-se como 
pianista aos 15 anos e na juventude começou a 
compor canções que eram integradas a musicais 
assinados por outros compositores. Sua carreira 
logo deslanchou com a criação de uma série de 
sucessos na Broadway, de comédias musicais 
como Strike up the Band a Porgy and Bess. A partir 
de 1924, os irmãos compuseram incontáveis 
números musicais cuja simples menção ainda 
hoje basta para qualquer americano lembrar da 
canção inteira: por ex. “’S wonderful”, de Funny 
Face, ou “I got rhythm”, de Girl Crazy. Os dança-
rinos Fred e Adele Astaire estavam entre os 
grandes talentos da cena americana que 
frequentemente se apresentavam nas comédias 
musicais de Gershwin. Muitas dessas obras eram 
infl uenciadas pela opereta, mas a obra-prima de 
Gershwin, a ópera Porgy and Bess, inspirava-se 
sobretudo na música tradicional afro-americana. 

Admirador do 
romance Porgy, de 
DuBose Heyward, Gershwin compôs a partir 
dele uma “ópera folclórica” que deveria estrear 
no Metropolitan Opera de Nova York – planos 
que não foram adiante, e ela estreou no Alvin 
Theater, em 1935, com 124 récitas. Menos de 
dois anos após a estreia, a fl orescente carreira 
de Gershwin foi tragicamente interrompida: 
ele morreu de um tumor no cérebro aos 
38 anos.

Nascimento: 26 de setembro de 1898, Brooklyn, Nova York, EUA
Morte: 11 de julho de 1937, Hollywood, Califórnia, EUA

GEORGE

GERSHWIN

Soprano nascida no Mississippi em 
1927, estudou na Juilliard School 
em Nova York e estreou em 1952 em 
Four Saints in Three Acts, de Virgil 
Thomson. Conquistou fama no papel 
de Bess numa remontagem de Porgy 
and Bess. Apresentou-se nos EUA, 
Europa e Rússia e se casou com seu 
Porgy nos palcos, William Warfi eld. 
Sua estreia no Metropolitan Opera 
em 1961 não seria menos triunfal: 
por sua Leonora no Trovatore de Verdi, 
mereceu 42 minutos de ovação.

LEONTYNE PRICE 

Capa do programa da popular obra-prima de Gershwin, Porgy 
and Bess, na produção da Everyman Opera que percorreu o 
mundo em 1952.

A ÓPERA MODERNA

GEORGEGEORGE

GERSHWIN


