
Five Brass Quintet na 
Mostra ATG, no Rio

Quinteto de metais interpreta repertório que vai do choro a J. S.
Bach, em apresentação gratuita, dia 29/6, às 19h, no Teatro

Dulcina, no Rio. Evento é parte do programa Arte de Toda Gente,
parceria da Funarte com a UFRJ.

Five Quintet Brass – Divulgação

Na próxima quarta-feira, dia 29 de junho, às 19h, no Teatro Dulcina, a Mostra
Bossa Criativa Arte de Toda Gente do Rio de Janeiro recebe o Five Brass
Quintet. Formado na cidade fluminense de Volta Redonda, o quinteto de metais
é formado por Matheus Bento e Gabriel Ferraz (trompetes), Gleidson Henrique
(trompa),  Estevão Roque (trombone)  e  Vinícius  Gonçalves (tuba),  contando
ainda com Willian Moraes na percussão. Os ingressos, gratuitos, podem ser
obtidos através da plataforma Sympla -  https://www.sympla.com.br/five-brass-
quintet__1620200 ou retirados diretamente na bilheteria do teatro. A série de
espetáculos faz parte do programa Arte de Toda Gente – ATG, uma parceria
entre a Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música.

Para o show na mostra, o grupo preparou um repertório composto por peças de
diferentes  épocas,  de  compositores  brasileiros  –  como  Pixinguinha  (Vou
Vivendo) e Ary Barroso (Aquarela do Brasil) – e estrangeiros – como Michael
Kamen (Quintet) e J.S.Bach (Tocata e Fuga em Ré Menor),  entre outras. A
apresentação faz parte da programação que o Sistema Nacional de Orquestras
Sociais preparou para a Mostra ATG.
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Sobre os artistas

O Five Brass é um quinteto brasileiro de metais formado em 2016 na cidade
de Volta Redonda/RJ. O repertório do grupo é extenso e variado, abrangendo
desde peças transcritas a composições originais para a formação e participou
da abertura de diversos encontros acadêmicos e concertos, além de festivais e
apresentações em universidades e lares filantrópicos pelo Estado do Rio de
Janeiro. Em 2018, o quinteto foi finalista no Concurso de Música de Câmara do
Festival Villa-Lobos e, em 2019, foi convidado para a 57ª Edição do mesmo
festival, atuando na série Jovens Cameristas. Em 2022, foi selecionado como
grupo de câmara residente no Festival Internacional de Música de Gramado.

O  grupo  tem  como  característica  a  busca  pela  difusão  de  repertório  para
quinteto de metais no território nacional, a acessibilidade musical a todos os
públicos  e  a  experimentação  das  diversas  possibilidades  que  a  formação
proporciona,  atuando  como  uma  espécie  de  laboratório  para  compositores
nacionais.

A Mostra ATG

A Mostra Arte de Toda Gente realiza edições presenciais e online – estas, com vídeos
que  podem  ser  acessados  no  site  do  projeto  Bossa  Criativa
https://www.bossacriativa.art.br/  e  no  canal  Arte  de  Toda  Gente  no  Youtube
https://www.youtube.com/c/ArteDeTodaGente. A iniciativa é voltada para a divulgação
da produção cultural de cidades onde estão localizados pontos do patrimônio mundial,
histórico, cultural e natural do Brasil.  Para o Teatro Dulcina, a programação alterna
atrações indicadas pelo Bossa Criativa com outras, vindas do Sistema Nacional de
Orquestras Sociais – Sinos.

Arte de Toda Gente, os projetos da parceria Funarte-UFRJ

O programa Arte de Toda Gente compreende três diferentes iniciativas, desenvolvidas
em parceria pela Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal
do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria da Escola de Música da universidade e
lançadas a partir de 2020. São elas os projetos Bossa Criativa – Arte de Toda Gente
(www.bossacriativa.art.br),  Sistema  Nacional  de  Orquestras  Sociais  –  Sinos
(www.sinos.art.br) e Um Novo Olhar (https://umnovoolhar.art.br/).

Serviço:

Mostra Bossa Criativa Arte de Toda Gente –  Apresentação do Five Brass Quintet
Onde: Teatro Dulcina – Rua Alcindo Guanabara, 17 Centro – Rio de Janeiro (RJ)
Telefone: (21) 2240 4879 (Próximo ao VLT e ao Metrô Cinelândia)
Quando: 29 de junho de 2022 às 19h

https://umnovoolhar.art.br/).
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Ingressos: Entrada gratuita com ingressos disponíveis na plataforma Sympla 
https://www.sympla.com.br/five-brass-quintet__1620200 e, também na bilheteria do teatro
Novos eventos em:
https://www.sympla.com.br/produtor/httpsartedetodagentecombr
Sujeita à lotação do teatro. Todos os protocolos sanitários vigentes serão observados.
Realização
Fundação Nacional de Artes – Funarte | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Curadoria: Escola de Música da UFRJ
Informações sobre esse e outros programas da Funarte www.funarte.gov.br
Mais informações para a imprensa
Projetos UFRJ – Funarte: imprensa@musica.ufrj.br
Assessoria de Comunicação da Funarte: ascomfunarte@funarte.gov.br
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