
Adriana
Calcanhotto
Arthur Nestrovski

MÚSICAS DO MUNDO

3 FEVEREIRO 2017

ad
ri

an
a 

ca
lc

an
ho

tt
o 

©
 d

r



Adriana Calcanhotto  Voz e guitarra

Arthur Nestrovski  Guitarra

Das rosas

duração: cerca de 80 min.
sem intervalo

 

Tive um coração, perdi-o  Amália Rodrigues
Negro amor  Bob Dylan / versão: Caetano Veloso / Péricles Cavalcanti
O outro  Mário de Sá-Carneiro / Adriana Calcanhotto
Senhora dos olhos lindos  Mário de Sá-Carneiro / Adriana Calcanhotto 
O que vos nunca cuidei a dizer  (cantiga de amor) Dom Dinis
Canso do ill mot son plan e prim  Arnaut Daniel 
Canção de amor cantar eu vim  Augusto de Campos
Poética do eremita  Fiama Hasse Pais Brandão
Com que voz  Luiz de Camões / Alain Oulman               
Mortal loucura  Gregório de Matos / Zé Miguel Wisnik
Soneto do corifeu  Vinicius de Moraes
Valsa de Eurídice  Vinicius de Moraes
Medo de amar  Vinicius de Moraes
Noite de São João  Fred Martins / Alberto Caeiro       
Segue o teu destino  Suely Costa / Ricardo Reis        
As rosas com bolores  Adília Lopes
Das rosas  Dorival Caymmi
Cajuína  Caetano Veloso
Morro dois irmãos  Chico Buarque
Canção do exílio  Gonçalves Dias
Sabiá  Tom Jobim / Chico Buarque
Coimbra / Chega de saudade...  Raul Ferrão / José Galhardo / Tom jobim /
Vinicius de Moraes



Em Maio de 1957, numa visita a Portugal que 
incluiu uma atuação com Dóris Monteiro no 
Pavilhão dos Desportos, o mítico escritor de 
canções brasileiro Dorival Caymmi pôs-se a 
caminho de Coimbra, insistindo em fazer uma 
paragem para conhecer a Nazaré. A praia, os 
pescadores e as viúvas dos pescadores haviam 
de lhe causar uma forte impressão, equiparável 
à visão das rosas que despontavam na estrada 
de ligação às Caldas da Rainha. Foi esse cenário 
a despertar a faúlha inicial para a composição 
da canção …Das rosas, que concluiria anos mais 
tarde. Essa relação entre uma das figuras maiores 
da Música Popular Brasileira e Coimbra inspirou 
Adriana Calcanhotto a criar um recital batizado 
com o mesmo nome da canção de Caymmi, 
estreado no 725º aniversário da Universidade 
de Coimbra, em 2015, e retomado agora que 
cumpre um semestre na qualidade de professora 
convidada da Faculdade de Letras da mesma 
instituição. Iluminado sempre por esse farol que 
aponta para a poesia desaguada nos dois lados 
do Atlântico, o espetáculo vinca a relação muito 
particular da cantora com a palavra escrita e com 
a obra de, entre outros, os brasileiros Antônio 
Cícero e Ferreira Gullar ou o modernista 
português Mário de Sá-Carneiro – que vem 

musicando desde o álbum ao vivo Público, em 
2000. Uma das fundamentais criadoras da música 
brasileira nas últimas duas décadas, Adriana 
Calcanhotto começou a escrever canções para 
se evadir da dureza com que viveu a separação 
dos pais. Os seus temas tinham o condão de 
lhe permitir escapar à realidade demasiado 
quotidiana, oferecendo-lhe uma dimensão 
paralela na qual podia existir e criar um mundo 
que tanto a desligava momentaneamente das 
suas angústias quanto ajudava a criar uma 
distância em relação aos acontecimentos. 
Depois, pegou num punhado de canções da sua 
autoria e começou a apresentar-se nos bares do 
Rio de Janeiro, aproximando-se cada vez mais 
da poesia como matéria-prima para as suas 
composições e tornando evidente o magnetismo 
das suas interpretações.
Num dos seus temas mais emblemáticos, Adriana 
Calcanhotto alicia ao cantar Vamos comer Caetano. 
Numa alusão ao movimento antropofágico, 
de Oswald de Andrade, e recuperado pelos 
tropicalistas a que pertenceu Caetano, a cantora 
resume esse mote notável da sua obra: alimentar-se
dos seus heróis, digeri-los, fazê-los parte do 
seu corpo e oferecê-los de volta num banquete 
generosamente partilhado com o público.
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mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

GULBENKIAN.PT

Adriana Calcanhotto

Adriana Calcanhotto iniciou a sua trajetória 
artística em meados da década de 80, em 
Porto Alegre, sua cidade natal. Lançou o seu 
primeiro disco em 1990, Enguiço, sendo o álbum 
seguinte, Senhas, de 1992, concebido e produzido 
totalmente pela cantora. Com A fábrica do 
poema, trabalho de estúdio de 1994, estabeleceu 
parcerias com poetas e compositores como Waly 
Salomão, Péricles Cavalcanti, Cid Campos e 
Arnaldo Antunes. Maritmo, gravado em 1998, 
é o primeiro título da sua discografia com 
referências explícitas ao mar, que também vão 
aparecer em Maré (2008) e Olhos de onda (2014).
As músicas Uns versos e Âmbar foram gravadas 
por Maria Bethânia no álbum batizado pela 
segunda canção. Depois disso, foi interpretada 
por artistas como Gal Costa, Ney Matogrosso, 
Marisa Monte, Simone, Belchior, Los Hermanos, 
Teresa Cristina, Leila Pinheiro e Ed Motta. Público 
(2000) deu origem a um DVD e Cantada (2002), 
novo álbum de estúdio, estabeleceu parcerias 
com músicos da nova geração. Em 2004, surge o 
heterónimo infantil Adriana Partimpim. Gravou 
Maré (2008), e durante a excursão portuguesa de 
lançamento do disco escreveu Saga Lusa –  
O relato de uma viagem. Em 2011 produziu o seu 
primeiro disco inteiramente autoral: O Micróbio 
do samba, cujo título faz alusão a uma expressão 
do seu conterrâneo Lupicínio Rodrigues. Estreia 
em Lisboa Olhos de onda (2013 / 2014) e Loucura 
em julho de 2015. Em dezembro deu um recital 
de poesia portuguesa e brasileira na Biblioteca 
Joanina, em Coimbra, com Arthur Nestrovski.
Em setembro de 2016 Maria Bethania gravou Era 
pra ser, escrita por Adriana especialmente para 
a cantora. De fevereiro a julho de 2017 fará uma 
residência artística e dará aulas na Universidade 
de Coimbra sobre poesia portuguesa e brasileira, 
trovadores provençais, galegos, a invenção da 
língua portuguesa e a canção popular do Brasil.

Arthur Nestrovski

Arthur Nestrovski é, desde 2010, o diretor artístico 
da Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, 
reconhecida hoje, como a mais importante 
orquestra da América Latina. Em 2012, foi 
nomeado também diretor artístico do Festival 
de Inverno de Campos do Jordão. Violonista e 
compositor, lançou, entre outros, os CDs solo Jobim 
violão e Chico violão, o DVD O fim da canção (com Zé 
Miguel Wisnik e Luiz Tatit) e o CD de canções Pós 
você e eu, com Lívia Nestrovski. Apresenta-se com 
artistas como Wisnik, Zélia Duncan e Adriana 
Calcanhotto, no Brasil e no exterior. Arthur 
Nestrovski é autor de Notas musicais e Outras notas 
musicais, entre outros livros, incluindo vários 
títulos de literatura infantil premiados, como 
Histórias de avô e avó e Bichos que existem e bichos
que não existem (Prémio Jabuti de Livro do Ano
de Ficção, 2003).

Música Sufi do Paquistão
Asif Ali Khan & Party

09 MAIO 2017
TERÇA 21:00 — Grande Auditório

Programa sujeito a alterações.


