
O Festival Musimagem chega à sua oitava edição, desta vez híbrido  

e pela primeira vez em São Paulo. 
 

Celebramos mais uma vez a presença de ilustres convidados e convidadas 

internacionais, como a compositora RACHEL PORTMAN (Emma - Oscar de 

melhor trilha sonora original; Chocolate; A Duquesa; A Guerra dos Botões e 

Oliver Twist), DAVID MANSFIELD (O Portal do Paraíso; O Ano do Dragão; 

O Diabo entre as Pernas e Horas de Desespero), JOHN LUNN (Downton 

Abbey; Belgravia; O Último Reino; The White Princess; e The White Queen) e  

CHRISTOPHER GORDON (Mestre dos Mares: O Lado mais Distante do Mundo; 

O Último Dançarino de Mao; Amor sem Pecado e Moby Dick (minissérie). 
 

Além dos convidados brasileiros, como Roberto Menescal (Bye Bye Brasil), 

Nivaldo Ornelas (A dança dos bonecos), Tulio Mourão (Jorge, um brasileiro), 

e os compositores da Musimagem, entre tantos outros, o festival de música 

para imagem , único das Américas, inicia mais uma edição com a parceria 

do site espanhol SoundtrackFest, do produtor Robert Townson, da XR e da 

Faculdade Santa Marcelina, além, do designer Maurizio Manzo. 

Desde a sua criação, o festival vem sedimentando sua importância para os 

profissionais que atuam na área do audiovisual e da música, mas também 

para o público aficionado 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 destacada pela imprensa especiali-

zada, tanto no Brasil, quanto no exterior. 
 

De 8 a 13 de novembro, o festival apresentará palestras e debates com a 

participação online de compositores de várias partes do mundo, além de 

concertos dos musimágicos e de nossa nova parceira, a Sinfonietta Paulista. 

Sob a regência e arranjos de Rafael Vicole, diretamente do teatro da Facul-

dade Santa Marcelina, este concerto abre um novo caminho, um novo es-

paço e numa nova cidade para o festival. 

É com muita alegria que o festival Musimagem aterrissa 

em SP, a capital cultural e audiovisual do Brasil, por acaso 

a terra onde nasci. 
 

Que seja um lindo e emocionante festival!! 

 

                                                                                     Marcos Souza 

Idealizador do Festival Musimagem e Presidente da Musimagem Brasil
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Dia 10/11 - Online 

10h - Online 

Debate: Trilhas Sonoras e Direitos Autorais 

Dra. Vanisa Santiago (RJ), Dr. Frederico Lemos (RJ), Tim Rescala (RJ)  

Apresentação Felipe Radicetti (PR) 

 

15h - Online 

Palestra: O órgão no Cinema mudo 

Apresentação: Felipe Radicetti (PR)  
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15h - Online 

Palestra: Rachel Portman (Inglaterra) 

A compositora inglesa, autora de mais de uma centena de trilhas como 

"Emma" (pela qual ganhou o Oscar), "Chocolate", "Não me abandone 

jamais", "Bessie" (vencedora do Emmy) e "A Duquesa". Rachel irá falar 

de sua carreira e obra, seus principais projetos e obras ao longo da vida. 

Mediadores: Robert Townson & Marcos Souza 

 

17h - Online 

Debate: As trilhas sonoras do Clube da Esquina 

Nivaldo Ornelas (RJ), Tulio Mourão (BH) 

Mediadores: João Batista Melo(BH) e Felipe Radicetti (PR)  

 

20h - Online 

Palestra: David Mansfield (EUA) 

O compositor norte-americano, autor de dezenas de trilhas como "O 

ano do dragão" (indicada ao Globo de Ouro), "O siciliano", "O portal do 

paraíso", "O diabo entre as pernas" e "Rastro Perdido" (indicada ao 

Emmy) falará sobre a sua música e os filmes para os quais trabalhou. 

Dia 11/11 - Hibrido direto da faculdade Santa Marcelina - SP  

10h - Hibrido 

Curso: Publicidade e trilhas sonoras 

Zeh Netto (RJ) - ao vivo de SP
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15h - Hibrido 

Debate: Trilhas sonoras e o cinema infantil 

João Batista Melo (BH) e Beth Carmona (SP) 

Tim Rescala (RJ) - Ao vivo de SP 

 

17h - Hibrido 

Concerto dos Musimágicos em SP 

Tim Rescala, Rafael Luperi, Marcos Souza, Alexey Kurkdjian 

Natalia Machiaveli, Zeh Netto, Alexandre Guerra 

Ao vivo direto do Teatro Santa Marcelina 

 

20h - Hibrido 

Concerto: Sinfonietta Paulista interpreta os convidados nacionais e 

internacionais 

Regência e arranjos - Rafael Vicole 

Ao vivo direto do Teatro Santa Marcelina 

Dia 12/11 - Hibrido direto da faculdade Santa Marcelina - SP 

10h - Online 

Palestra: John Lunn (Inglaterra) 

O compositor da trilha de todas as temporadas e dos longas metragens de 

uma das séries de mais sucesso, "Downton Abbey" (música premiada com 

o Emmy em duas temporadas) além de várias outras séries e filmes como 

"The White Queen" (também ganhadora de um Emmy), "O último Reino" e 

"Belgravia". John irá falar de sua carreira e sua música.
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14h30 - Online 
Bate-papo com o ganhador do prêmio Remo Usai 2022, Eduardo Souto 
Neto (RJ) 
Mediação: Alberto Rosenblit (RJ) 

 
15h - Online 
Debate: Trilhas sonoras e a Bossa Nova 
Roberto Menescal (RJ) 
Mediação: Alberto Rosenblit (RJ) 

 
17h - Online 
Debate: A música de Villa Lobos para o cinema 
Turibio Santos (RJ) 
Manoel Corrêa do Lago (RJ) 
Sheila Schvarzman (SP) 
Alexandre Guerra (SP) 
 
20h - Online 
Palestra: Christoper Gordon (EUA) 
Conversa com o compositor australiano, autor das trilhas de "Mestre 
dos Mares", "A última dança de Mao", "Amor sem pecado" e "A mansão 
Marsten" (indicada ao Emmy). 
Mediador: Zeh Netto 
 
*As 4 mesas INTERNACIONAIS terão tradução simultânea para o português.

Dia 13/11 - Online  

10h - Online 

Palestra: Os desafios dos Festivais de Trilhas Sonoras  

Gorka Oteiza - SoundTrackFest (Bilbao, Espanha) 
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Dia 8/11 - Online 
10h às 12h - Online 
Curso: Games e trilhas sonoras 
Composição de trilhas sonoras para jogos eletrônicos. Introdução a 
efeitos sonoros e ao áudio interativo. Evolução do hardware dos jogos 
eletrônicos e seu impacto na capacidade de produção de som. Estilos 
históricos de trilha sonora. Introdução à música interativa e ao desenho 
de som para efeitos sonoros.  
Antonio Teoli (EUA) 
 
Dia 9/11 - Online 
10h às 12h - Online 
Curso: Compondo com softwares gratuitos 
É possível compor uma trilha utilizando softwares gratuitos? Acompanhe 
como planejar, organizar os arquivos e utilizar softwares gratuitos para 
compor uma trilha sonora. 
Rafael Vicole (SP) 
 
15h - Online 
Curso: Trilhas sonoras e novelas  
A representação do som na Televisão/Novelas. A sincronização 
som/imagem. Elementos da trilha sonora: voz, ruídos, música. A audição 
do espectador. Aspectos técnicos da captação e reprodução dos sons. 
Dominação dos conceitos básicos do som, suas propriedades físicas, 
bem como as especificidades dos modelos analógico e digital. Com-
preensão dos procedimentos básicos de captação e edição de som de 
modo a construir um discurso sonoro coerente e criativo dentro da 
narrativa televisiva. Também deverá se familiarizar com as principais 
correntes de pensamento a respeito do som e seus diferentes usos na 
televisão. 
Ricardo Leão (RJ) 
 
Dia 11/11 - Hibrido direto da faculdade Santa Marcelina-SP 
10h - Hibrido 
Curso: Publicidade e trilhas sonoras 
Composição musical nas pequenas formas publicitárias: a trilha e o jingle. 
Sincronismo com a imagem; mickeymousing na publicidade. O processo 
criativo: o briefing dado como problema e a composição como solução. 
Trabalhos de composição em diferentes gêneros musicais aplicados: 
trilha musical, jingle, trilha de spot (rádio). Análise de exemplos 
consagrados. 
Zeh Netto (RJ) - Ao vivo de SP 
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CURSOS 
ABERTO PARA PROFISSIONAIS, ESTUDANTES, 
AMANTES DE TRILHAS SONORAS


