
                                                        
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 132/2018 

PROJETO – “ O CIRCULO CORTADO DOS SONS” DE SALVATORE SCIARRINO 

PARA FLAUTISTAS  

 

Prezados (as) Alunos (as) Flautistas,  

 

Informamos que a Professora Sarah Hornsby em parceria com a Santa Marcelina Cultura está 

organizando o projeto “O Círculo Cortado dos Sons” de Salvatore Sciarrino para 4 flautas solistas e 100 

flautas "migrantes". Ela ficará honrada com a participação dos alunos e alunas da EMESP Tom Jobim.  O 

concerto será no dia 02/09, às 15h, no Hall dos Arcos da Sala São Paulo.  

 

Solistas: Claudia Nascimento, Eric Lamb, Gabriel Rimoldi e Sarah Hornsby.  

Regente: Ricardo Tanganelli. 

100 flautistas: Alunos (as), Professores(as) da EMESP Tom Jobim, do Projeto Guri Santa Marcelina, 

USP, UNESP, Escola Municipal e da comunidade. Precisamos de vocês! 

Segue uma breve descrição da obra: 

“Il cerchio tagliato dei suoni é uma obra musical cênica para 4 flautas solistas e 100 flautas migrantes 
composta em 1997 pelo compositor italiano Salvatore Sciarrino. Posicionados ao redor da audiência 

disposta em um quadrado com um corredor diagonal, os quatro solistas emitem trinados, sons sibilares 

e violentas explosões entre si. Alguns minutos depois, um grupo de 100 flautistas – denominados 

migrantes pelo compositor – tocam sons eólios deslocando-se através do corredor. O grupo de 

migrantes, composto por flautistas de todos os níveis e idades, circulam de modo intermitente ao longo 

dos setenta minutos de obra, por vezes utilizando todo o instrumento e por outras apenas o bocal do 

mesmo. Com um tempo de execução de cerca de 70 minutos e um total de 104 artistas, o efeito 

cumulativo da obra é fascinante, evocando imagens auditivas e visuais da “circularidade do tempo e do 

espaço”. 

A obra foi executada poucas vezes ao redor do mundo. A Prof.ª Sarah está convidando os alunos e 

alunas para participarem na estreia latino-americana da obra!  

ENSAIOS: 

1º Ensaio: Será no sábado dia 25/08 na Sala 403 da EMESP, das 09h às 13h.  

Ensaio Geral: Será no sábado dia 01/09, no Hall dos Arcos da Sala São Paulo, das 9h às 12h. 

Atenção: A Prof.ª Sarah disponibilizará vídeos das técnicas para que os flautistas possam estudá-las antes 

do primeiro ensaio. Quem tiver interesse, por favor, enviar uma mensagem para Sarah Hornsby, por 

meio do endereço eletrônico sarah.hornsby6@gmail.com, até dia 23/08. 

 

CONCERTO: 

O concerto será no dia 02/09 às 15h, no Hall dos Arcos da Sala São Paulo e a passagem de som 

iniciará às 14h. 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições estão abertas até o dia 23/08, por meio do endereço eletrônico da Prof.ª Sarah: 

sarah.hornsby6@gmail.com. 
 

Contatos: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

Data do envio: 20/08/2018 
Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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