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Com uma aliciante e intensa programação que inclui uma Schubertíade,
arranca amanhã a quinta edição do Verão
Clássico, um festival que tem crescido
de ano para ano, tornando-se capital
na programação do Centro Cultural de
Belém. Com a sua proposta de viagens
musicais para todos os gostos, o evento
ocupa a paisagem musical de Lisboa até
6 de agosto, tornando acessível ao maior
número de pessoas a música de enorme
qualidade interpretativa. A iniciativa
artística e pedagógica criada e dirigida
desde o seu início pelo pianista Filipe
Pinto-Ribeiro (Porto, 1971) inscreveu-se
na cidade que acolhe anualmente uma
plêiade de jovens intérpretes, as estrelas
de amanhã, envolvendo 200 estudantes
de música e 15 professores, numa academia ímpar pela sua dinâmica e qualidade
que se estendem a vários recitais abertos
ao público, a que se somam centenas de
masterclasses lecionadas ao longo de 10
dias para frutificar na carreira dos jovens
intérpretes. Uma centena de músicos
portugueses e outros 100 oriundos de 28
países, selecionados entre centenas de
candidatos, estarão a frequentar a academia de música que se tornou um must
no panorama nacional pela excelência
dos professores, vindos expressamente
para o festival da Filarmónica de Berlim e
da Orquestra de Paris e dos conservatórios de Londres, Salzburgo, Leipzig, Colónia e Berlim. O recital inaugural (amanhã,
21h) surge com uma surpresa, a de uma
Schubertíade, programa dedicado
exclusivamente à interpretação de obras
de música de câmara do compositor
austríaco. Com quatro espetáculos protagonizados por solistas internacionais a
que se somam os seis Talentfest, nesta
edição destacam-se a participação do
clarinetista Pascal Moraguès (na foto),
dos pianistas Eldar Nebolsin e Katya
Apekisheva, dos violoncelistas Adrian
Brendel, Gary Hoffman e Kyril Zlotnikov,
do contrabaixista Janne Saksala, da
cantora Anna Samuil e dos violinistas
Corey Cerovsek e Jack Liebeck. Pelas
16h de segunda-feira, o físico Brian Foster, professor na universidade de Oxford,
oferece a conferência “O Universo de
Einstein”, com ilustração musical a cargo
de Jack Liebeck. / ANA ROCHA
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