
Banco do Brasil apresenta e patrocina

programação completa e inscrições pelo site:  
http://festival.musimagembrasil.com/ 
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P R O G R A M A Ç Ã O



O festival, que já contava com o pioneirismo da temática, sendo o 
único evento das Américas dedicado à musica para imagem, nesta 
edição, agrega inovação para surpreender o público com sala de 
cinema virtual, experiências interativas, gamificação e  
realidade aumentada.    
 
Convertendo as limitações do momento em oportunidades, o 
projeto, em meio digital, contará tanto com a ampliação do 
número de convidados internacionais quanto do público, que 
poderá participar da extensa programação oferecida. O encerra-
mento, com concerto da Orquestra Ouro Preto, será transmitido ao 
vivo com inserções de realidade aumentada. 
 
Com o patrocínio do projeto, o Banco do Brasil reafirma seu 
compromisso em buscar formas inovadoras de ampliar o acesso 
à cultura.  

 
Centro Cultural Banco do Brasil  

Banco do Brasil apresenta e patrocina a sétima edição do  
Festival Musimagem, em formato totalmente virtual, com apoio 
das novas ferramentas de tecnologia.  

Musimagem
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V I R T U A L  E  T E C N O L Ó G I C O  
 
O Festival Musimagem chega à sua sétima edição, desta vez totalmente on-line 
e com novas ferramentas tecnológicas.  
 
Celebrando a presença ilustre de um grande número de compositores interna-
cionais como Heitor Pereira “Angry Birds, Smurfs, Minions”, John Ottman “XMan, 
Superman o retorno”, Bruce Broughton “Silverado”, o compositor de fantasia e 
terror Richard Band “Re-Animator (A hora dos mortos vivos)”, Craig Safan "The 
Last Starfighter (O último guereiro das estrelas)”, os espanhóis Luis Ivars e 
os compositores da série “A casa de Papel” Ivan Martínez Lacamara e Manel 
Santisteban".  Além dos convidados nacionais como Edu Lobo, Wagner Tiso, 
entre tantos outros, o festival se consolida com o status de ser não apenas o 
mais importante festival de música para imagem das Américas, mas também o 
único evento do gênero no continente. 
 
Desde a sua criação, o festival vem sedimentando sua importância para os profis-
sionais que atuam na área do audiovisual e da música, mas também para o 
público aficcionado pelas trilhas musicais das obras audiovisuais, quer seja no 
cinema, na TV, nas séries, nos games, na publicidade e no jornalismo. E essa presença 
tem sido cada vez mais pela imprensa especializada, tanto no Brasil, quanto no 
exterior, como ressaltado pela jornalista Gorka Oteiza, responsável pelo site 
SoundTrack Fest (https://soundtrackfest.com), que teceu grandes elogios ao Festival 
Musimagem e deu a ele visibilidade internacional.  
 
A possibilidade de ampliar o festival para um público ainda maior, a partici-
pação de convidados internacionais, uma nova palataforma do festival com 
games interativos, além de nossa parceira de todo festival Orquestra O.P. nos 
brindando com um concerto com pequenas inserções de realidade aumentada. 
Tantas emoções que farão parte desta VII edição do Festival Musimagem, 
patrocinado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, nos deixa ainda mais ani-
mados e incentivados.  
 
De 23 a 29 de Agosto de 2021 teremos intensas atrações que despertarão o 
interesse, não só dos profissionais da área, mas também do público em geral que 
ama e tem a sua própria trilha sonora.  
  
O Festival Musimagem continuará sua trajetória de sucesso, fazendo história, 
inovando e abrindo novas frentes de trabalho e conhecimento, desta vez com 
plataforma do festival, games e realidade aumentada. 

Marcos Souza

Idealizador do Festival Musimagem  
e Presidente da Musimagem Brasil
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A B E R T U R A  –  D I A  2 3 / 8 / 2 0 2 1  
 
20h30 – Abertura do Festival  
 
Lançamento das experiências interativas: a partir deste dia, o público poderá 
brincar com os novos games de trilhas sonoras do Festival. Trata-se do “Passeio 
Virtual”, em que se conhece o processo de criação do áudio de um filme, ao 
acessar um jogo de 360º, que passeia pelos estúdios dos profissionais do áudio. 
O público poderá brincar, ainda, com as imagens e as músicas certas no game 
“A música certa para a cena certa”. 
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D i a  2 7  -  s e x t a - f e i r a  
 
9h - Inauguração da sala de Cinema Virtual 
 
Exibição de filmes de curta-metragem, com músicas dos compositores da 
Musimagem, divididos em programação diferente a cada dia. Antes do filme, 
os compositores contam, de forma sucinta, como as músicas foram criadas e 
realizadas, aproximando ainda mais os espectadores da música como narrativa 
da imagem. 
 
 
10h - Compositores da Europa 
 
Ivan Martínez Lacamara (Espanha) 
Manel Santisteban (Espanha) 
Luis Ivars (Espanha) – Mediador 
 
Os compositores Ivan e Manel falam do processo criativo e técnico de sua música 
para a famosa série A casa de papel, da Netflix. Funciona o trabalho de equipe? 
Como é o set de estúdio para a composição usada? Luis Ivars irá, ainda, abordar 
a atual situação dos direitos de autor e contratos audiovisuais do mercado digital 
na Europa. 
 
 
13h - Mulheres no Audiovisual 
Atuação da mulher no mercado audiovisual, brasileiro e internacional. 
 
Vivian Aguiar Buff (Dreamworks) 
Amanda Lopes (www.mulheresaudiovisual.com) 
Luíza Alvim (pesquisadora) 
Rosane Svartman (diretora) 
Marion Lemonnier (Globo News) – Mediadora 
 
 
16h - Compositor dos EUA 
 
Bruce Brougthon  
Zeh Netto e Alexandre Guerra  – Mediadores 
 
Compositor de mais de cem trilhas sonoras para filmes, games e séries, foi indicado 
ao Oscar pela música de Silverado e recebeu oito prêmios Emmy, ao qual teve 
mais onze indicações. É autor da trilha de O enigma da pirâmide, Perdidos no 
espaço – o filme, A incrível jornada, Um hóspede do barulho, Querida, estiquei 
as crianças, Tiny Tooni e vários outros. É também compositor de músicas de concerto, 
com peças apresentadas por orquestras em diversas partes do mundo.
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D i a  2 7  -  s e x t a - f e i r a  
 
19h - Compositores brasileiros 
 
Wagner Tiso  
Edu Lobo  
Felipe Radicetti – Mediador 
 
O musimágico Felipe Radicetti entrevista os compositores Edu Lobo e Wagner 
Tiso. Os três debatem o processo de criação e produção das trilhas sonoras de 
Edu Lobo para os filmes O Grande Circo Místico e O Xangô de Baker Street, e, de 
Wagner Tiso, para os filmes Jango e Os Desafinados. 
 
 
20h30 - Entrega do Prêmio Remo Usai para Sergio Saraceni 
 
Compositor, arranjador e produtor, Sergio Saraceni, durante 40 anos, dedicou-se, 
prioritariamente, à criação de trilhas sonoras para dezenas de filmes, novelas e 
séries, com destaque para Anos Dourados, Roque Santeiro, A Muralha, Belíssima, 
Nunca fomos tão felizes, Anchieta José do Brasil, Ao sul do meu corpo e Policarpo 
Quaresma-herói do Brasil, dentre outros. 
 
 
Concerto Musimágicos 
 
Concerto com os compositores de trilhas sonoras nacionais, membros da 
Musimagem Brasil. 
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D i a  2 8  -  s á b a d o  
 
10h – Oficina: O que você sente quando ouve isto  
 
Uma das facetas interessantes da música é o grau de subjetivismo que ela oferece 
ao ouvinte. Contudo, a “música original para imagem” limita um pouco a audição 
subjetiva. Essa música é composta para ajudar a contar uma história. Em várias 
situações, ela é composta antes do compositor ver as imagens, tendo um diretor 
e um roteiro como informação, e a responsabilidade de transmitir o sentimento 
de vários momentos das narrativas. Nessa oficina, os ouvintes apreciarão músicas, 
sem exibição das imagens correspondentes, e terão a oportunidade de identificar 
e debater os sentimentos que imprimem em cada um. Às vezes, tais impressões 
surpreendem.  
 
Alberto Rosenblit (Brasil) 
 
 
13h – Trilhas Musicais de Moacir Santos e debate sobre o livro de 
Lucas Zangirolami Bonetti Entrevistas com Compositores Brasileiros 
de Música para Audiovisual e Dramaturgia  
 
O livro expõe metanarrativas que permeiam cada uma das entrevistas, para formar 
um compêndio de como hoje se dá parte da produção de trilhas sonoras e trilhas 
musicais no Brasil, além de apontar para o passado, com vistas à compreensão 
das principais mudanças ao longo das últimas décadas.  
 
 
16h – Ainda faz sentido a gravação de CDs e LPs de trilhas sonoras?  
 
Robert Townson (Canadá/EUA), CEO da Robert Townson Productions e ex-vice-
presidente da Varese Sarabande Records, e Mikael Carlsson (Suécia), compositor, 
criador e CEO da gravadora MovieScore Media, debatem sobre a produção de 
CDs e LPs de trilhas sonoras, que continua intensa nos Estados Unidos e Europa 
apesar da queda geral da venda dessas mídias e do crescimento vertiginoso 
das plataformas de streaming. 
 
Robert Townson (Canadá/EUA) - Produtor de mais de 1500 álbuns de trilhas 
sonoras para a Varese Sarabande, a mais antiga gravadora especializada  no 
gênero, onde foi vice-presidente por mais de 30 anos. Atualmente preside a Robert 
Townson Productions. 
 
Mikael Carlsson (Suécia) - Compositor, arranjador, crítico musical e produtor, 
criou em 2005 a gravadora MovieScore Media, que já lançou cerca de 500 álbuns 
de trilhas sonoras, especialmente de compositores novos e em ascenção. 
 
Marcos Souza e João Batista Melo – Mediadores
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D i a  2 8  -  s á b a d o  
 
19h – Música de fantasia, suspense e terror no cinema 
 
Richard Band (EUA) 
 
Compositor das trilhas musicais de mais de cem filmes, além de séries e games 
nos mais variados gêneros, muitos dos quais de suspense e horror, como a trilha 
sonora dos filmes da franquia Re-Animator (A hora dos mortos vivos), Mutante, 
Troll – O mundo do espanto, Puppet Master (Bonecos da morte), Dragão de 
estimação (Dragonworld), e vários episódios da série Stargate SG-1. Criador de 
música para dezenas de filmes dos gêneros thriller e horror, é um dos mestres 
do gênero, mas, em sua carreira, destacam-se, também, composições para 
gêneros diversos, como comédia, filmes familiares, animações e filmes de fantasia. 
Tendo participado de grupos de rock na Europa durante os anos 1960 voltou 
para os EUA na década de 1970, quando passou a se dedicar às trilhas sonoras. 
Foi um dos primeiros compositores de Hollywood a compor música para 
games, incluindo Stonekeep, Casper, Waterworld, Star Trek: Judgment Rights 
e Clayfighter. Além de várias outras premiações, Richard Band foi indicado ao 
Emmy pela trilha da série Masters of Horror (Mestres do Terror). 
 
 
 
20h30 – Quatro décadas de trilhas para filmes e séries em Hollywood  
 
Craig Safan (EUA) 
 
Ao longo de 40 anos, o compositor Craig Safan compôs trilhas sonoras para 
dezenas de filmes e séries, como os longa-metragens O último guerreiro das 
estrelas (The Last Starfighter), o icônico A hora do pesadelo IV (Nightmare on 
Elm Street IV), Remo, armado e perigoso (Remo Williams), Pelotão em apuros 
(Major Payne), e as séries Cheers, Histórias maravilhosas (Amazing Stories), Além 
da Imaginação (The New Twilight Zone) e Contos da Cripta (Tales from the Crypt). 
Indicado ao Emmy, recebeu oito vezes o prestigiado prêmio ASCAP, além de outras 
premiações nos Estados Unidos e na Europa. Já foram lançados mais de 50 álbuns 
com suas obras para o cinema e em outros gêneros. Seu mais recente trabalho, 
L.A. Ex, declaração de amor de Craig a Los Angeles, sua cidade natal, foi lançado 
em julho de 2021.

Cenas de filmes de terror – Maiores de 16 anos
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D i a  2 9  -  d o m i n g o  
 
10h – Festivais de Trilhas Sonoras – Passado, Presente e Futuro  
Film Music Festivals –Past, present and future 
 
Robert Piaskowski (Polônia) – Diretor do festival de Cracóvia (Krakow FMF) 
Diego Navarro (Espanha) – Compositor, regente e diretor artístico do festival 
Fimucité, realizado na Ilha de Tenerife. 
Marcos Souza (Brasil) – Idealizador e diretor geral do Festival Musimagem Brasil 
Gorka Oteiza (Espanha) – Mediador – Editor do site SoundtrackFest 
 
 
13h – Oficina sobre criação dinâmica para games: quais os elementos 
aplicáveis na criação da música dinâmica para um game?   
Antonio Teoli (Brasil) 
 
Tido como um dos pioneiros na indústria de áudio para games no Brasil, tem 34 
anos. Desde 2002, já sonorizou quase 500 jogos para consoles PC, mobile e VR. 
Alguns de seus trabalhos mais expressivos na indústria incluem os jogos Taikodom 
(premiado duas vezes por sua trilha sonora), NINTENDO Good Job!, Stormbound, 
Dolmen, Second Life, Jelly Splash, Rock and Rails, Finding Monsters, Bubble Island 
2, Tales of Asteria, e a produção da trilha de Metal Gear Solid, executada pela 
Video Games Orchestra. Em 2017, fundou a Game Audio School, e, em 2019, o 
The Amazonic, empresa especializada em bibliotecas virtuais, com instrumentos 
dos indígenas Amazonenses. Atualmente, Teoli reside em Los Angeles, onde compõe 
para novos games e filmes, por meio de sua empresa, Andromeda Sound.  
 
 
16h – O processo criativo de Heitor Pereira (Brasil/EUA): duas horas 
dentro do estúdio do compositor dos filmes Meu Malvado Favorito, 
AngryBirds, Os Smurfs e muitos outros.  
Zeh Netto (Brasil) – Mediador 
 
Nesta oficina, Heitor vai mostrar como trabalha e como enfrenta os desafios de 
se criar música original para filmes. Heitor é brasileiro, mas vive nos EUA 
há muitos anos, tendo já trabalhado com Hans Zimmer e outras estrelas de 
Hollywood.
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D i a  2 9  -  d o m i n g o  
 
19h – A carreira e obra de John Ottman  
 
John Ottman (EUA) 
 
Compositor e editor, recebeu um Oscar de Melhor Edição por Bohemian Rhapsody, 
baseado na vida de Freddie Mercury. É autor da trilha sonora de dezenas de filmes, 
como Quarteto Fantástico, X-Man 2, Operação Valquíria, Os suspeitos, Jack, 
O caçador de gigantes e Superman: o retorno, em vários dos quais foi também 
responsável pela montagem. Entre outras premiações, foi indicado ao prêmio 
Emmy pela música da série Fantasy Island. Clarinetista desde criança, dedicou-se 
na adolescência a produzir pequenos filmes na garagem de seus pais. Formado 
em cinema na prestigiada USC Film School, atuou como diretor e produtor. 
 
*As palestras e mesas terão tradução simultânea para o português ou para o inglês, com 
exceção da mesa “Compositores da Europa”, que terá tradução apenas para o português. 
 
20h30 – Encerramento – Concerto da Orquestra Ouro Preto - Concerto 
 
Concerto da Orquestra Ouro Preto, com trilhas nacionais e internacionais e 
inserções de realidade aumentada. Transmissão no YouTube da Orquestra, no 
YouTube do BB e na plataforma do Festival.

Foto da Orquestra de Ouro Preto
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Cursos  abertos  para prof i ss iona is ,   
estudantes e amantes de trilhas sonoras 
 
Dia 23 de agosto, 10h às 12h  
Curso 1: “O que é trilha sonora?”  
Professor: Felipe Radicetti 
 
Vamos falar sobre trilha sonora? O que acontece conosco quando assistimos a 
um filme? Para descobrirmos o que é trilha sonora, vamos precisar voltar aos 
primeiros dias do cinema mudo e entender como a música foi eleita como o acom-
panhamento ideal dos filmes; todos os sons que escutamos em um filme estão 
articulados e enunciam os sentidos da narrativa. O sucesso popular do cinema 
resultou em um extraordinário desenvolvimento técnico e artístico que deu origem 
ao que hoje chamamos de trilha sonora.  
 
Dia 24 de agosto, 10h às 12h  
Curso 2: “Tecnologia musical” 
Professor: Rafael Vicole 
 
Eis alguns dos temas da oficina: tecnologias necessárias ao compositor de música 
para imagens; o funcionamento da DAW (Digital Audio Workstation); instrumentos 
virtuais (VSTs): o que são e como usar; transpondo a música gravada para a 
partitura; e preparando a gravação com músicos. 
 
Dia 25 de agosto, 10h às 12h  
Curso 3: “Design de som” 
Professor: Fernando Aranha 
 
Eis alguns dos temas da oficina: o som como elemento narrativo; camadas sonoras; 
exemplos de construção e transformação narrativa pelo som; a música dentro da 
trilha sonora; entrega da música para a mixagem; a relação dos elementos da trilha 
sonora no processo de mixagem; como é uma sessão final de um filme (Pro Tools). 
 
Dia 26 de agosto, 10h às 12h  
Curso 4: “Música para cinema” 
Professor: Alexandre Guerra 
 
Eis alguns dos temas da oficina: a história da evolução do som e da música no 
cinema; a função dramática da música no cinema; a composição temática; técnicas 
de composição para cinema; estudo de linguagem e de estilo aplicados ao cinema; 
recursos de sincronismo aplicados à composição musical. 
 
*Todos os cursos serão em português, sem tradução para outro idioma.



Festival Musimagem 2021  
 
http://festival.musimagembrasil.com/ 
 
 
De 23 a 29 de agosto, o Festival, maior e uma parceria da Musimagem com o 
CCBB Belo Horizonte, será realizado. 
 
 
Dia 23/08, às 20h30 – Abertura do Festival. 
 
Dia 27/08, às 9h – Inauguração da Sala de Cinema virtual. 
 
De 27 a 29/08 – Palestras, debates e oficinas com convidados nacionais e 
internacionais. 
 
De 23 a 26/08 – Curso abertos para profissionais, estudantes e amantes de 
trilhas sonoras. 
 
Dia 29/08, às 20h30 – Encerramento, com concerto da Orquestra Ouro Preto, 
direto do CCBB Belo Horizonte, com transmissão ao vivo pelo canal da Orquestra 
no Youtube, pelo canal do BB no YouTube e pela plataforma do Festival.  
 
 
 
Informações para a imprensa 
 
Personal Press 
Polliane Eliziário – polliane.eliziario@personalpress.jor.br 

Musimagem
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Musimagem Brasil 
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Vice-Presidente Ricardo Leão 
 
Tesoureiro Rodrigo de Marsillac 
 
Secretário Tim Rescala 
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João Batista Melo. 
 
Orquestra convidada 
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