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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RSmmcs

MÚSICA NO MUSEU

Dia: 01 de outubro, domingo, às 16 horas 

Local: Pinacoteca do MARGS

Projeto desenvolvido pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul e Conse

lho Estadual de Desenvolvimento Cultural - CODEC 

Entrada franca

CONJUNTO DE CÂMARA DE PORTO ALEGRE

O projeto "Música no Museu" terá continuidade no próxo. 

mo domingo 01 de outubro, com a paresentação do Conjunto de Câmara de 

Porto Alegre.

O Conjunto de Câmara de Porto Alegre, desenvolve 

quisa na área de Múscia Antiga desde 1969, sendo que, atualmente, de- 

dica-se à Música Medieval.

pes-

Para recriar a música dos séculos XII e XIII, o 

começa com o estudo de antologias, tratados e manuscritos da

grupo

epoca,

assim como, em tradução dos textos para o português, embora nas obras

vocais sejam sempre usados os idiomas originais.

A instrumentação destas músicas é feita através da ex

perimentação de sons, utilizando-se o acervo de instrumentos 

truídos de acordo com os da época e que começou a ser adquirido a par 

tir de 1978, quando Marlene Goidanich assumiu a coordenação do

recons-

grupo.

O recital constará de canções religiosas de Hildegard 

von Bingen (1098-1179) e músicas profanas de Trouvères (séculos XII e 

XIII) .

O conjunto de Câmara de Porto Alegre tem como componen 

tes: Adriana Raffin Pohlmann, Alejandra Herzberg, Eliana 

Fernando Lewis de Mattos, Marlene Hofmann Goidanich e Sandra Costa.

Vaz Huber,
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Música Medieval com o 

Conjunto de Câmara
0 Conjunto de Câmara de Porto Alegre, grupo que desen

volve pesquisa na área de Música Antiga desde 1969 e 
que, atualmente, dedica-se à Música Medieval, será a atra
ção deste domingo, dia 1? de outubro, do projeto “Música 
no Museu”. A apresentação do conjunto terá como local 
a Pinacoteca do MARGS, às 16 horas, com estrada franca. 
Este projeto é desenvolvido pelo MARGS e pelo CODEC.

Para recriar a música dos séculos XII e XIII, o Conjunto 
de Câmara de Porto Alegre começou estudando antologias, 
tratados e manuscritos da época. A instrumentação destas 
músicas é feita através da experimentação de sons, utili- 
zando-se do acervo de instrumentos reconstruídos de acordo 
com os que existiam na época e que começou a ser adquirido 
a partir de 1978, quando Marlene Goidanich assumiu a 
coordenação do grupo.

O recital constará de canções religiosas de Hildegard 
Von Bingen (1098 -1179) e músicas profanas de Trouvères 
(séculos XII e XIII). O Conjunto de Câmara de Porto Alegre 
tem como componentes Adriana Raffin Pohlmann, Alejan- 
dra Herzberg, Eliana Vaz Huber, Fernando Lewis de Mat
tos, Marlene Hofmann Goidanich e Sandra Costa.


