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BOWS UP!- PORTUGUESE 

MUSIC FOR STRINGS 

Camerata Atlântica. Ana Beatriz 
Manzanilla (d) 

Naxos 

É um oceano que separa e também 
une as costas da Europa e da América 
de forma que Camerata Atlântica. 
o nome do agrupamento fundado
por Ana Beatriz Manzanilla em 2013.
aponta para esses dois traços. o da
distância e o da aproximação entre
os dois continentes. O ensemble de
11 instrumentistas de cordas com o
qual a violinista venezuelana já fez
digressões e também gravou obras
de compositores da América Latina
como Piazzolla e Villa-Lobos. surge
aqui com um programa dedicado à
música portuguesa dos séculos XX e
XXI e ainda com uma segunda gravação
lançada em plataformas digitais com
duas melodias de Luís Freitas-Branco.
Em Barquisimeto. a cidade natal
de Manzanilla, a sua vida mudou ao 
ingressar na orquestra infantil de "EI
Sistema·. o paradigma concebido por
José Antonio Abreu para proporcionar
o acesso gratuito e livre à formação
musical de crianças e jovens adultos
de todas as camadas sociais. Membro
da Orquestra Gulbenkian desde 1996,
Manzanilla foi formada no consagrado
modelo de orquestras, que já se estende
a mais de 25 países onde se criaram
programas de educação musical
dedicados à infância e adolescência
Também em Portugal, ela fez uma
aposta forte nos jovens músicos da
Camerata Atlântica e nos da Orquestra
Geração. Em "Bows Up!", o compositor
Sérgio Azevedo tem a parte de leão
com os 35 minutos das suas inspiradas
peças ("Sinfonietta" e uma sob a égide
de Bartók) e ainda com o arranjo do
Prelúdio do concerto de António
Fragoso, um músico que morreu da gripe
pneumónica aos 21 anos de idade. A
Camerata responde com muita coesão
tímbrica às exigências das peças e
conduz o ouvinte a paisagens de mil
cores no extraordinário "Concerto em
Ré", de Joly Braga Santos. Ilustrada
com uma imagem outonal do terraço
do Palácio Fronteira, a edição vem
acompanhada de um texto em inglês -
esta edição de um agrupamento criado
há nove anos não pensou no público
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