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Anna Bolena, protagonizada por Elena Mosuc, estreia no
São Carlos

D.R.

Com música de Gaetano Donizetti e libreto de Felice Romani, estreia no
Teatro de São Carlos em Lisboa “Ana Bolena” que tem como protagonista a
soprano romena Elena Mosuc

"Anna Bolena," estreada em Milão em 1830, a primeira ópera do ciclo das “Três Rainhas de
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Donizetti” (a par de Maria Stuart e Roberto Devereux) foi igualmente o primeiro sucesso do

compositor. O papel titular foi cantado pela célebre Giuditta Pasta a quem Bellini dedicaria

Norma no ano seguinte. O libreto de Felice Romani segue de perto os acontecimentos

históricos que decretaram a morte de Ana Bolena, rainha de Inglaterra e segunda das seis

mulheres de Henrique VIII. Décadas após a sua estreia, Anna Bolena caiu no esquecimento, e

só a histórica encenação de Visconti, em 1957 para o La Scala com Maria Callas, fez com que a

ópera voltasse aos cartazes dos teatros líricos de todo o mundo. 32 anos depois de ter sido

cantada pela última vez em São Carlos, Anna Bolena traz consigo também o regresso de

Graham Vick, numa encenação estreada no Teatro de Verona em 2007.

Mas “Ana Bolena” traz consigo a estreia em Portugal de Elena Mosuc, uma soprano romena,

que foi professora primária mas para quem, cantar é a sua realização máxima. Elena

começou a sua carreira internacional na Operahouse de Zurique e considera o belcanto o

melhor para a sua voz.

O belcanto que se pode ouvir em Bellini, o músico que compunha para as grandes vozes de

soprano, como Giuditta Pasta, par quem compôs, a “Norma”, Donizetti, Verdi, Puccini, é esta

sonoridade que Elena considera a mais adequada para a sua voz.

“Ana Bolena” tal como a “Norma” de Bellini são óperas em que é exigido aos sopranos uma

qualidade vocal excelente, porque é preciso temperar os agudos com os graves sem que haja

qualquer desvio de afinação e não esquecendo a intensidade dramática que é necessário dar

ao personagem.

Aguarda-se com expectativa esta estreia de Elena Mosuc acompanhada de um elenco de

relevo.
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Zita Ferreira Braga

Últimas de Zita Ferreira Braga
The Decadente em São Pedro de Alcântara propõe-lhe uma Passagem de Ano charmosa e sobretudo gostosa

Lord Percy

Leonardo Cortellazzi

Smeton

Lilly Jørstad

Lord Rochefort

Luís Rodrigues

Hervey

Marco Alves dos Santos

A encenação é de Graham Vick e a cenografia de Paul Brown

A Orquestra Sinfónica Nacional será dirigida por Giampaolo Bisanti
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Parques de Sintra vence pelo quinto ano consecutivo nos World Travel Awards
World Travel Awards elege Portugal como Melhor Destino Turístico do Mundo
Alerta para condições meteorológicas agravadas nos próximos dias
Salvador Sobral já tem um coração novo

Itens relacionados
Na Fundação Saramago continuam os Dias do Desassossego
Mozart, Haydn e Beethoven, num concerto em memória da trindade vienense
São Carlos leva ópera fora de portas
Pavarotti partiu há dez anos, mas a sua voz espantosa permanece viva
Hospital Veterenário de São Bento apresenta Orfeu e Eurídice

Mais nesta categoria: « "Oitenta e Oito" de "A Gaivota" pelos alunos da ESTAL Alunos da ESTAL provam serem

capazes de exprimir sentimentos »
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Agenda

Corpus Christi, A Procissão do Corpo de Deus
terça, 14 Nov. 2017 10:00 – domingo, 31 Dez. 2017 17:00
CAMPO GRANDE 245, LISBOA, LISBOA

Um Novo Padrão. A Fábrica-escola de Louça do
Rato
terça, 14 Nov. 2017 10:00 – domingo, 17 Dez. 2017 18:00
CAMPO GRANDE 245, LISBOA, LISBOA

Francisco Calheiros reconhece empenho e profissionalismo para justificar o Melhor Destino Mundial

The Decadente em São Pedro de Alcântara propõe-lhe uma Passagem de Ano charmosa e sobretudo gostosa

Morreu Eva Tudor, a actriz brasileira de 'humor fino', vitima de pneumonia
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