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APRESENTAÇÃO
Nouvelles incantations
Um chamado à luz, às forças telúricas, eis a proposta desses Nouvelles Incantations. Por meio das obras
de Cage, Ligeti, Wajnberg, ou Messiaen, três encantadores convidam o público à uma viagem através da
magia musical dos séculos XX e XXI.
Esses três misteriosos personagens entregamse a um ritual onírico, levados por uma cenografia
dourada, repleta de jogos de luzes e sombras. Seus deslocamentos, em um templo musical representado
por cinco altares de ouro e um piano, entre cerimônia íntima e vigília ilusória, dão vida a um
imaginário fantástico.

AxisModula
AxisModula é um grupo de música de câmara de geometria variável, criado em torno do duo franco
iraniano formado por Nina Maghsoodloo e Sarah BraboDurand, e completado por músicos
convidados que vêm enriquecer os diferentes projetos. O grupo defende uma prática ativa e engajada
do repertório dos séculos XX e XXI e um acompanhamento do público na escuta, principalmente
através de um intenso trabalho cenográfico.

Programa
John Cage The wonderful widow of eithteen springs
Piano, voz
Narcis Bonet He mirat aquesta terra
Piano, flauta, voz
György Ligeti WeöresDal, trois mélodies d'après Weöres
Piano, voz
Beat Furrer Invocation III
Flauta, voz
André Jolivet Chant de Linos
Piano, flauta
Olivier Messiaen L'amour de Piroutcha
Piano, voz
CharlesDavid Wajnberg I keep light
Piano, flauta, voz
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NOTA DE INTENÇÃO
Acredito que a música tenha por função a busca de um acorde sonoro
com o universo. É o velho papel mágico que ela possui desde sempre e
que fundamentalmente não mudou desde a invensão das salas de
concerto. Porque uma música bem sucedida é um contato profundo
com o mundo. É uma operação de magia.
FB. Mâche

Nouvelles Incantations nasce do encontro dos nossos diferentes universos, assim como da vontade de
poder transmitir ao público a força por nós sentida nas obras desse programa. Desse modo, a citação
do compositor, musicólogo e historiador da mitologia francês FrançoisBernard Mâche, muito nos
inspirou. Ela evoca o que para ele é um dos aspectos mais importantes da música do século XX, a saber
o ressurgimento do sagrado, a necessidade renovada de um questionamento do mundo e do Universo
através da música.
Eis aqui o que nos marcou profundamente nas diversas peças desse programa e o que cada um dos
compositores escolhidos expressou de diferentes maneiras: J. Cage por uma melodia latejante inspirada
no hipnótico Finnegans Wake de James Joyce, G. Ligeti pela referência aos ritmos tradicionais
arraigados na cultura dos países do leste europeu, N. Bonet pela evocação da força da terra catalã, B.
Furrer pela perpétua obstinação de seu Encantamento, A. Jolivet pelo chamado hipnótico do músico
Linos, oriundo da mitologia Grega, O. Messiaen pelo grito de amor estelar e diáfano à Piroutcha que se
junta enfim a C.D. Wajnberg, cujo « I keep light » é uma verdadeira profissão de fé à busca obstinada
pela luz.
Ferramentas diferentes, mas uma abordagem comum, universal (universalidade também mencionada
por Mâche), é o que nos conduz ao segundo aspecto desses encantamentos: a transmissão pedagógica, o
que nos é caro. Além das sensações, a força desse programa é a de percorrer todo o século XX, assim
como o começo do XXI, apresentando uma evolução das ferramentas de escrita musical tanto em
termos de harmonia quanto técnicas instrumentais, por meio de um repertório sensível e acessível. Eis
a oportunidade, de poder iniciar um público, principalmente jovem, à musica contemporânea e, para
além disso, às reflexões levantadas pelas artes contemporâneas.
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CONCEPÇÃO CENOGRÁFICA
O intuito é de encontrar uma continuidade simbólica e estética em um recital fragmentado por várias
interpretações. Para esses novos encantamentos, eu procurei um equilíbrio entre o visível e o invisível,
momentos contemplativos e momentos espetaculares. Concretamente, eu pretendo elaborar a
cenografia do espetáculo por meio de jogos de luzes, de reflexos, de sombra e de ouro.
Tratase de uma cena demarcada com cinco pequenos altares dourados em torno dos quais as histórias
surgem. Os intérpretes são recobertos de dourado, o que lhes confere ares de estátuas despertadas, de
magos e de feiticeiros. Entretanto estas figuras mágicas e místicas são menos monstros que contadores,
difusores de sonhos numa praça pública imaginária. É por esta razão que eles evoluem em torno do
público ou bem próximo dele, com a possibilidade de dispor os espectadores em semicírculo ao longo
do espaço cênico.
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APRESENTAÇÃO DAS OBRAS
John Cage The wonderful widow of eighteen springs
« Night, by silent sailing night... »
Composta em 1942, essa peça marca a primeira utilização do Finnegans Wake de James Joyce por John
Cage que, posteriormente, o utilizará em inúmeras outras ocasiões. O compositor americano estava
particularmente atraído pela escrita hipnótica de Joyce, por vezes no sentido obscuro, tal qual uma
fórmula mágica. The wonderful widow… é um reflexo das impressões ressentidas por John Cage na
leitura de uma passagem do livro citado. A hipnose se traduz pela repetição de três notas na voz,
acompanhadas pelo piano, utilizado de maneira percussiva onde o pianista toca na madeira do
instrumento, sem jamais utilizar as teclas.
Narcis Bonet He mirat aquesta terra
« Quando a luz que emerge do mar começa a tremer no Oriente, eu olhei esta terra, eu olhei esta terra »
Narcis Bonet compôs He mirat aquesta terra em 1994, a partir de um poema de Salvador Espriu
frequentemente musicado. O compositor, nascido em Barcelona, grande defensor da cultura e da língua
catalã, nos proporciona aqui uma visão luminosa, forte e aprazível de sua terra natal, transportadas por
uma música doce de cores fantasmagóricas.
György Ligeti WeöresDal, três melodias de Weöres
« A lua dança de camisola branca e tudo banha numa luz azulada »
A escrita do poeta húngaro Sandor Weöres possui em si mesma uma tal musicalidade rítmica que só
poderia ser reforçada pela música do compositor Gyorgy Ligeti. Três histórias tradicionais, repletas de
imagens mágicas e de superstições dos contos do Oriente, servidas de melodias ora langorosas e
melancólicas, ora vivas e hipnóticas.
« Um comerciante veio com pássaros gigantes, a princesa não deve vêlos! Protejam a princesa! »
Beat Furrer (Terceira) Invocação III
« Isso não me emociona, o céu que você me prometeu, nem me emociona o inferno tão temido, porque mesmo se não
houvesse céu, eu te amaria, e mesmo se não houvesse inferno, eu te temeria »
Para essa invocação, o compositor suíço Beat Furrer se inspirou no Soneto a Cristo crucificado
(Anônimo, século XVI). Ele propõe toda a exaltação e devoção do poema através de uma brincadeira
entre a flauta e a voz, ofegantes, vibrantes, que se procuram, se cruzam e se misturam na busca do
absoluto.
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André Jolivet Canto de Linos
O canto de Linos foi composta em 1944 para o concurso do Conservatório Superior de Música de
Paris. André Jolivet, aluno de Varèse, dividindo com o mestre sua personalidade iconoclasta, mostra
por sua vez a independência de sua escrita e seu apego às referências anciãs, exprimidas dessa vez pela
utilização dos modos gregos. Aqui estamos nós, imergidos no canto de Linos, músico da mitologia
grega, filho de uma musa e de Apolo, professor de música de Hércules (que o matará por ter ousado
reprimilo), onde a flauta vêm para encantar e cativar o ouvinte.

Olivier Messiaen L'amour de Piroutcha
«Toungou, ai toungou, embale, tu,
Minha cinza de luzes,
Embale tua pequena em teus braços verdes.
Piroutcha, tua pequena cinza,
Para ti.»
O amor de Piroutcha é um trecho do ciclo Harawi de Olivier Messiaen. Inspirado do Harawi peruano,
canto de amor que termina com a morte dos dois amantes, o próprio Messiaen dirá dessa obra que ela
é “um grande grito de amor”. Além dos jogos de cores e luzes habituais do compositor, uma grande
ternura emerge desse canto a duas vozes, diálogo imaginário entre os dois jovens amantes.

CharlesDavid Wajnberg I keep light
« I keep the subject of my inquiry constantly before me, and wait till the first dawning opens gradually, by little and
little, into a full and clear light. »
É nesta citação de Newton que CharlesDavid Wajnberg baseou seu trio para flauta, voz e piano,
composta entre 2008 e 2009. Profissão de fé moderna, quando tanto a ciência quanto a música, estão
se questionando sobre a abordagem da pesquisa? Eis a resposta que o jovem compositor oferece: todo
caminho artístico deve ser reprisado e renovado, mais e mais, examinado sob todos os ângulos até
atingir o conhecimento do objeto que lhe dá coerência. É assim que em I keep light, a mesma frase é
repetida doze vezes, sob diferentes ângulos, até alcançar a clareza, tal qual um… encantamento?
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AÇÕES PEDAGÓGICAS
Sensibilização à música contemporânea
Todos os integrantes do ensemble AxisModula se dedicam ao ensino de música, seja em aulas
particulares ou em diferentes estabelecimentos; somos então particularmente sensíveis à transmissão de
nossa paixão ao público jovem. O espetáculo Nouvelles Incantations tem a particularidade de ser
facilmente acessível, mesmo abordando um repertório contemporâneo, e de apresentar um extenso
leque de estilos e técnicas de escrita musical, com peças compostas entre 1942 e 2009. Desde a
elaboração deste programa, seu aspecto pedagógico nos pareceu particularmente interessante, no
sentido de permitir a descoberta de obras contemporâneas de maneira simples, variada, interativa, clara
e lúdica. Esta é a razão pela qual decidimos propor uma intervenção sob a forma de ação pedagógica a
alunos do ensino médio e fundamental.

Públicoalvo: Alunos de escolas do ensino médio e fundamental.

Duração: 1h

Objetivos
• Introdução à música contemporânea
• Apresentação da evolução das técnicas de escrita musical desde o início do século XX até hoje
• Apresentação de compositoreschave de obras do século XX em relação à história das artes
• Introdução à análise da escuta e ao imaginário musical
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BIOGRAFIAS
Nina Maghsoodloo, piano
Nina Maghsoodloo inicia seu aprendizado musical com
Farimah Ghavamsadri em piano e Alireza Mashayekhi em
cultura musical. Em 2005 ela obtém o 3o prêmio do concurso
«Bienal da interpretação da música moderna» em Teerã (Irã).
Em 2006 ela se instala em Paris e ingressa no Conservatório de
Cachan, na classe de Ani Petrossian. Em seguida ela integra a
classe de Laurent Cabasso e posteriormente a de Michel
Gaechter na Academia Superior de Estrasburgo (França), onde
obtém em 2015 o Mestrado em Performance.
Durante sua passagem pela Academia Superior, Nina Maghsoodloo faz parte dos músicos do Ensemble
Contemporâneo do Conservatório de Estrasburgo, sob a direção de Luigi Gaggero e Armand Angster.
Com este ensemble ela participou, entre outros espetáculos, de várias estreias no concerto "Jovens
Talentos" do Festival Musica em 2014. Sua colaboração com Armand Angster lhe oferece ainda a
oportunidade de realizar uma série de concertos com o ensemble Accroche Note.
Após seu mestrado ela se apresenta com o Ensemble de L'Ill e com o ensemble Sons et Sens, em
colaboração com o compositor Iradj Sahbaï, com o qual ela se apresentou na Cracóvia. Ela é um dos
membros fundadores do grupo de geometria variável AxisModula. Nina Maghsoodloo é também
frequentemente convidada como solista no festival «De clássico ate contemporâneo» em Teerã.
Sarah BraboDurand, soprano
Sarah BraboDurand iniciou o seu caminho musical no
Conservatório de Brest (França), com Cécile Le Metayer e
Genevieve Page. Depois de obter o DEM (Diploma de Estudos
Musicais) de canto por unanimidade (maior menção em
diplomas de graduação dos conservatórios franceses), ela
aperfeiçoouse com Françoise Kubler em uma Especialização
em canto contemporâneo pelo Conservatório de Strasbourg,
diploma que ela recebeu em 2014 com louvor e felicitações do
júri por unanimidade e com honras. Em 2014, ela foi
selecionada para participar da academia de Verão do grupo Linea com Donatienne Michel Dansac.
Ela também teve a oportunidade de receber conselhos de Melanie Moussay, Yves Sotin, Janet Brown,
Isabelle Poulenard, Irene Jarsky, Roham de Saram, Alvin Curran, John Kenny ou ainda Nicholas
Isherwood. Em 2016, ela recebeu o prêmio de melhor intérpete na Academia de Música
Contemporânea de San Marino.
Ela se apresentou tanto em óperas com a companhia «Entre sable et ciel» de Brest, como solista,
quanto em recitais de música clássica e contemporânea. Ela também teve a oportunidade de tocar com
vários grupos, tais como Voix de Stras' (Estrasburgo), o Ensemble Contemporâneo do Conservatório
de Estrasburgo, sob a direção de Armand Angster, o Ensemble du Phoenix (Nantes), o os jovens
grupos AxisModula e duo Átomos que ela cofundou.
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Ela trabalhou com diversos compositores, tais como FrançoisBernard Mâche, Arthur Aharonian, Paul
Mefano, Sanae Ishida, Lucien Guérinel, Matthieu Prual, Roberto Victorio, Clara Olivares, Claudio
Vitale, CharlesDavid Wajnberg e Aurélien Marion Gallois. Do último, ela cantou «13M3m2 ou la fille
étoile» como solista na edição de 2014 do Festival Musica (Estrasburgo).

Rowan Hamwood, flauta
Rowan Hamwood começou seus estudos musicais em Brisbane
(Austrália) onde ele obtém o diploma superior de flauta (jazz).
Aluno na Australian National Academy of Music (ANAM) de
2011 a 2013, ele obtém todos os anos por unanimidade o prêmio
«Outstanding" (a mais alta distinção) por seus recitais solo. Em
2015, ele termina o ciclo de especialização na classe de Mário
Caroli no Conservatório de Estrasburgo (França) com a menção
«très bien».
Convidado de vários festivais, como soundSCAPE e BIFEM, ele foi contemplado com as bolsas Ian
Potter Scholarship e ANAM John and Rosemar y Macleod Travelling Fellowship. Tocou também como
solista com a Queensland Youth Orchestra e se apresentou no festival Musica com o ensemble
contemporâneo de Estrasburgo, sob a direção de Luigi Gaggero. Ele teve ainda a oportunidade de tocar
na ANAM, em música de câmara ou outras formações, com vários músicos bastante renomados (jazz e
erudito) como Dale Barlow, Pascal Rogé, Paul Grabowsky, Eighth Blackbird e outros. É membro
fundador do trio Petrichor, que tem se apresentado na Austrália, na França, na Alemanha e no
Canadá.

Andrea Baglione, cenografia
Após um curso preparátório em Letras (Hypokhâgne) em Nice
(França), ela integra a HEAR (Haute école des arts du Rhin)
onde segue inicialmente a via da ilustração, depois do design e
frequenta a faculdade de filosofia antes de ingressar no ateliê de
cenografia da escola, do qual ela obtém o diploma em 2015.
Participa como cenógrafa, estagiária, atriz e assistente de direção
de várias produções. Estes diferentes projetos a levam pelas
estradas da França (com a trupe Robert aime Jocelyne e a Cia. La
chair du monde), da Inglaterra (com a cenógrafa Janet Bird no Theatre Royal de Edimburgo e
Plymouth) e da Alemanha (com a cenógrafa Elissa Bier).
Com o coletivo Scenopolis, ela monta «Sténopé Parade» (Hall des Chars, França 2015), uma peça
visível através de um dispositivo pinhole.
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FICHA TÉCNICA
Duração: 1h
Espaço cênico: 7m x 5m
Montagem: 3h
Passagem de som: 1h00 (reduzível à 30 min)
Público indicativo: entre 50 e 500 de acordo com a relação palco/sala
Material: Necessitamos de um piano de cauda
5 cabos elétricos com duas entradas fêmeas
mesa de luz
Cabos de luz necessárioe

Teaser disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=87b0JkMbTQ

CONTATO
AxisModula
AxisModula@gmail.com
www.axismodula.com
www.facebook.com/AxisModula
Direção artística
Sarah BraboDurand
sarah.brabodurand@gmail.com
+33 6 62 02 32 74
Nina Maghsoodloo
ninamaghsoodloo@gmail.com
+33 6 72 26 61 00
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