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“O carnaval dos animais”

O Carnaval dos Animais, em francês, Le Carnaval des Animaux, é uma peça para dois
pianos (que faz o acompanhamento da orquestra tocando acordes) e orquestra (que
faz a melodia principal) do compositor francês Camille Saint-Saëns composta em
fevereiro de 1886. O compositor tinha por objetivo fazer uma crítica ao cenário
musical parisiense no fim do século XIX.
O compositor não permitiu que a obra fosse publicada durante em vida, pois temia
que ela arruinasse sua reputação de "compositor sério". Cheia de referências a outros
compositores, a obra foi publicada apenas após a sua morte (com exceção do
movimento O Cisne que por ter caráter mais sério foi publicado ainda em vida).
Link para ouvir a música: https://www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0&t=1136s

Camille Saint-Saëns

https://www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0&t=1136s


Obras detalhadas

A suíte é composta por 14 movimentos (13 descritivos às personagens, e o “Finale”).

I - Introdução e Marcha Real do Leão

II - Galinhas e Galos

III - Mulas

IV - Tartarugas

V - O Elefante

VI - Cangurus

VII - Aquário

VIII - Personagens de orelhas compridas

IX - O cuco nas profundezas dos bosques

X - Pássaros

XI - Pianistas

XII – Fósseis

XIII - O Cisne * (obra mais famosa)

XIV - Final



Música Eletroacústica

Produzida eletronicamente a partir de edição de
áudio de fragmentos de sons naturais e/ou
industriais (objetos sonoros) ou instrumentos
musicais gravados.
Esses fragmentos são primeiro gravados juntos e
modificados/editados posteriormente num estúdio
especializado.
Link para ouvir uma obra de exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=CTf0yE15zzI&f
eature=emb_title



Música aleatória

A intensão da música aleatória deixar a obra ao acaso fazendo 
com que os sons ouvidos no ambiente, que são gerados ao acaso, 
sem planejamento do interprete, componham a música. 

Obra: 4'33" 
É uma música, de 1952, do compositor e maestro John Cage, a qual
é composta de quatro minutos e meio de silêncio. A obra se
enquadra no movimento teatral dramático e é uma peça precursora
da arte conceitual, por criar a expectativa, mas não executar uma
única nota musical.
Apesar do caráter provocativo, Cage conseguiu destacar a
importância do silêncio na música, a sua impossibilidade real e, por
consequência, ampliar os limites da arte contemporânea.


