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Introductory Note  

 
 
 

Dr. Antonio Baldassarre 

President of the Commission Mixte  
Repertoire International d’Iconographie Musicale  

(RIdIM) 

 

 

There are more things in heaven and earth, Horatio, 
Than are dreamt of in your philosophy. 

William Shakespeare, Hamlet, Act I, Scene V 

 
Dreams come true. Without that possibility, 

nature would not incite us to have them. 

John Updike, Rabbit Redux 

 

 

 

Dear Colleagues and Friends 

 Please accept my warmest welcome to the thirteenth International 
Conference of the Répertoire International d’Iconographie Musical (RIdIM) and 
the first Brazilian Conference on Music Iconography, organized in collaboration 
with our youngest member, the Brazilian RIdIM group. 

 When promoting the idea of organizing a conference outside of the 
familiar environments of Europe and the US – where RIdIM has held its 
international conferences since its establishment in 1971 – the general consensus 
of our scholarly community was favorable but not categorically enthusiastic. 
Where questions were raised these merely mirrored the widespread reluctance of 
European and North American scholars to venture outside of the geographically 
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familiar. Certainly there are understandable concerns regarding travel expenses, 
climate challenge, security matters and even possibly the transfer of knowledge 
honed in a European or US setting outside that immediate cultural context. But I 
was not picturing a conference somewhere in the Atacama desert, the Antarctica, 
the jungle or in the middle of a war zone, and am myself not an advocate of too 
much adventure all at once but rather tend to pragmatism when it comes to such 
delicate matters as the organization of an international conference. 
Notwithstanding, it is my deep conviction that any organization that claims to be 
international, as RIdIM indeed does, also has to act internationally so that the “I” 
in our abbreviation is not a mere fashion or some promotional tool utilized to 
market certain objectives without really realizing them. It is therefore a special 
pleasure to welcome all of you to Salvador, Bahia. 

Acting internationally also means, in my opinion, the exploration of new 
territories, not with a colonial or post-colonial attitude but with a sincere openness 
and a broader mind than that with which Horatio is accused of harboring in 
Hamlet’s oft-quoted repost. We must strive to not only achieve a more profound 
understanding of music iconography in terms of both its spectrum of topics and its 
methodological scopes but also to enlarge (and challenge) the established 
perspectives that are significantly shaped by Eurocentric epistemological 
traditions. This shift is essential for a discipline that wants to continue making 
significant, beneficial and enduring contributions to the challenges faced by 
culture, society and academia in the twenty first century and as is mirrored in the 
conference’s main subject Enhancing Music Iconography research: considering 
the current, setting new trends. 

I am convinced that your papers, dear colleagues and friends, will not only 
contribute to the aforementioned scope but will also show that music iconography 
has the potential to play a significant role in the most recent discourses within the 
humanities and cultural studies. 

Without the support of so many this conference would still be a dream. Thus 
I would like to express my heartfelt gratitude to all who have committed an 
unquantifiable amount of time and energy, including Pablo Sotuyo Blanco, the 
chairman of the local organization team, and Zdravko Blažeković, the member of 
RIdIM’s Commission Mixte on the board of the organizational team, and who – 
metaphorically speaking – became secret allies against the voices of dissent and 
doubt which arose at the beginning of this project. In addition, I extend my 
deepest gratitude to all members of the program and reviewing committees, the 
keynote lecturers who have generously accepted our invitation to deliver a paper, 
the members of the organizational staff, and the members of the Commission 



 5 

Mixte of RIdIM whose input and comments during the preparation of this 
conference over the last three years were a valuable support. Last but not least, I 
am very grateful to the numerous organizations that have kindly consented to 
support the conference financially, namely the Federal University of Bahia 
(through many different ways and means), the Bahia State Foundation for the 
Support of Research – FAPESB, the Brazilian National Research Council – 
CNPq, the Brazilian Council for the Improvement of the High Education 
Personnel – CAPES, along with the many institutions that supports the Brazilian 
RIdIM group initiatives. 

May this conference be a positive academic and social experience and may it 
also motivate scholars in many countries to join the enthusiastic world of music 
iconography and to participate in the activities of RIdIM – to teach our colleagues 
and friends in other disciplines the fascination of the visual world we are 
surrounded by at daylight and darkness. 

 
 
 

 



 6 

General Program  
 

Day 1 - July 20  

• Until 11:00 - Registration at the Information Desk  

• 11:15-11:30 - Welcoming words 

• 11:30-12:30 - Keynote lecture 1  

• 15:15-17:15 - Sessions 1, 2, 3 (all auditoriums) 

• 17.30-19:30 - Sessions 4, 5 (auditoriums B & C) 

• 20:00 - Opening ceremony  

Day 2 - July 21 

• 11:00-12:00 - Keynote lecture 2  

• 15:00-17:00 - Sessions 6, 7, 8 (all auditoriums) 

• 17:15-19:15 - RIdIM round table on Music Iconography  

• 20:00 - Concert (Castro Alves Theatre) 

Day 3 - July 22 

• 11:00-12:00 - Keynote lecture 3  

• 15:00-17:00 - Sessions  9, 10 (auditoriums B & C)  

• 18:00-19:00 - Closing ceremony: Homage M. Reis Pequeno  

• 20:00 - Farewell Dinner  
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July 20 - KEYNOTE LECTURE 1 

 

Dr. Terry Miller  
Kent State University - Ohio, USA 

Historical Documents or Colorful Fantasies?  
Interpreting the Musical Evidence in Thai Temple Murals 

  
 Many of Thailand’s Buddhist temples (wat), great and small, urban and rural, 
have colorful murals painted on the interior walls, often from floor to ceiling.In a style 
peculiar to Thailand, artists depict epic stories that flow without scene separation.These 
include the Life of the Buddha and favorite jataka, the latter being the lives of the Buddha 
preceding enlightenment.All are intended to educate and inspire worshippers, either 
positively by depicting exemplary behavior or negatively by depicting graphically the 
tortures of hell.Regardless of the story's origin, the scenes depict the localized Thai world 
of the artist at the time of the painting, though some artists also engaged in fantasy. 

 Within these stories may be found numerous depictions of musical activity, 
including dance, instrumental performance, theater, ritual, and pomp.The majority are 
found in central Thailand, with far fewer in the north and south, but the northeast—
culturally Lao—has contributed some of the most vibrant and whimsical examples by 
naïve, local artists.  

 The challenge comes in interpreting this evidence because of difficulties in 
dating the murals, knowing the artist, or having a record of possible retouching, 
restoration, or even repainting.Whether historically solid or not, this evidence is 
nonetheless colorful and intriguing, offering our only visual clues about Thailand’s 
musical past.   
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July 21 - KEYNOTE LECTURE 2 

 

 
Dr. Antonio Baldassarre  
Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Switzerland  

La música como lenguaje visual:  
examinando fuentes novohispanas 
 

Las fuentes visuales tienen un creciente papel en la investigación musical, debido 
a que las imágenes tienen dos ventajas enormes sobre la descripción verbal de libros y 
otros formatos escritos, como Emmanuel Winternitz ya mencionó en los años setenta del 
siglo pasado: 1) las representaciones visuales a menudo muestran informaciones valiosas 
que las palabras no pueden transmitir, y 2) las imágenes revelan información que los 
escritores contemporáneos no se preocupan en describir, ya sea porque las dan por sentado 
o las silencian conscientemente por varias razones. 

El uso progresivo de fuentes iconográficas en el estudio de diversos aspectos de 
la música no está en general acompañado de una reflexión metodológica igualmente 
intensa y profunda sobre las posibilidades, los límites y los obstáculos de la investigación 
iconográfica musical. Esto sería aún más necesario frente a dos hechos. La iconografía no 
es una herramienta fácil de usar porque, por ejemplo, no podemos mirar una pintura y 
decir: "Mira, veo un personaje femenino en frente a un órgano, entonces la imagen es una 
representación de Santa Cecilia". En general las cosas son siempre mucho más complejas. 
Además, muchos estudios musicales que incluyen o usan documentos visuales todavía 
muestran una cierta y complicada (pero no siempre aparente) tendencia al positivismo. A 
la luz de los últimos descubrimientos científicos, especialmente respecto a los enfoques 
post-estructuralistas, esta tendencia está sorprendiendo mucho. 

Esta conferencia ofrece una introducción a la historia y los objetivos de la 
investigación musical iconográfica, con ejemplos seleccionados de la historia visual 
novohispana de la música. El foco principal es la investigación de las narrativas que los 
documentos visuales relatan sobre la cultura musical de la Nueva España y el México 
independiente. 
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July 22 - KEYNOTE LECTURE 3 
 

 
Dra. Isabel Porto Nogueira  
Universidade Federal de Pelotas - RS, Brazil 

Iconografia musical e performance através de fotografias:  
entre o recordar e o esquecer 
 Apresentaremos os trabalhos realizados pelo Grupo de Pesquisa em Musicologia 
da Universidade Federal de Pelotas, que desde 2001 se ocupa com temas de iconografia 
musical. O grupo também inclui os professores Francisca Michelon e Fábio Vergara 
Cerqueira, e vem se estruturando em uma dupla dimensão: (a) na organização dos 
suportes de memória para constituição de um centro d e documentação musical e (b) nas 
pesquisas a partir dos diversos suportes . 

 O trabalho do grupo será exemplificado com o estudo de um conjunto de  
fotografias em preto e branco de músicos, pertencente ao acervo do Conservatório de 
Música da UFPel, abordando a sistematização descritiva das imagens (incluindo seus 
atributos de identificação e classificação) e a análise da narrativa das imagens; concluindo 
pelo amplo entendimento êmico dos conteúdos imagéticos das fotografias, considerando 
tanto a natureza técnica e social do objeto fotográfico, quanto o sentido das imagens 
enquanto itens individuais e série iconográfica.  

 Com a estruturação do catálogo, e sempre a partir da narração de quem o 
interpreta, abordaremos conceitos da tradição gráfica na qual se inserem as fotografias e 
os aspectos técnicos envolvidos na sua feitura. A partir daí, surge a necessidade de sair da 
imagem e ir até os textos que tratam dos objetos e personagens retratados e seu contexto, 
com o objetivo de interpretar os signos presentes na imagem. Desta forma, o estudo com 
as fotografias, além de resultar em um catálogo e em sua interpretação, oferece 
perspectivas importantes para o estudo das formas de representação dos artistas e suas 
tramas de relação social, perfazendo uma metodologia de análise que pode ser estendida a 
outros suportes documentais imagéticos. 
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July 21 – RIdIM round table on Music Iconography  
 
 

Arnold Myers - A.Myers@ed.ac.uk 
Edinburgh University Collection of Historic Musical Instruments -  
United Kingdom 

 

MIMO - a new tool for musicological research 

 The MIMO (Musical Instrument Museums Online) project brings together 
through the Web ten major European musical instrument museums, creating a single 
access point for their digital content and information on their collections. This digital 
content includes images of 45,000 instruments and related objects with descriptions, 
1800 audio files and 300 video clips giving impressions of the instruments' sounds. 
These materials, which reflect 40% of Europe's heritage of historic musical 
instruments in museums, will be harvested through the Europeana website and will 
thus be freely available to everyone worldwide. The two-year MIMO project has been 
funded through the European Union's eContentplus program with a total budget of 
3,197,870 Euros, and will be completed in August 2011. The University of Edinburgh 
is the lead partner.  

 MIMO has been designed not only for the general public and education at all 
levels, but also to offer significant new resources for scholars. This paper describes 
how the MIMO partners work together and outlines the resources which will be made 
available, which include not only the public interface but also professional standards 
for organological terminology in six languages, and the photography and 
documentation of musical instruments. The standard for photography is the first of its 
kind, and has been created with the aim of facilitating the comparison of images 
coming from different institutions but showing comparable objects. As part of the 
work on information management, the widely-used Hornbostel-Sachs classification of 
musical instruments has been revised and updated, providing a tool with potential for 
wide application in many areas of musicological research.  

 The paper will not only describe the output of the project with live 
demonstrations, but will also discuss how a large project involving partners in 
different countries and speaking different languages has been managed, and how 
problems have been overcome.  
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July 21 – RIdIM round table on Music Iconography  
 
 

Debra Pring - recorderplayer@hotmail.com 
RIdIM - United Kingdom 

 

“With Almost Scientific Precision”.  
The impact and current relevance of the development  
of a methodology in the search for meaning in musical  
still-lives of the Dutch Golden Age   

 In the past decades scholars including Erwin Panofsky, Ingvar Bergström and 
Svetlana Alpers all appear to dismiss the possibility of an iconographical approach to 
Dutch Still-Life painting (albeit from somewhat polarised positions) how is the music 
iconologist to tap this rich vein of research material? Is it indeed relevant to do so? 

 Without doubt the “almost scientific precision” with which the fijnschilderen 
rendered their subject matter might give weight to these scholars’ denials of narrative 
content beneath the formal-visual aspects. Can the veiled meanings behind the realism 
of musical motifs in the Dutch Golden Age be in fact so obvious as to be without 
longevity?  

 This paper argues that such views are ultimately reductionists and have 
resulted in the dismissal of this repertoire to the detriment of music iconologists. And 
if this is so then how should we use the tens of thousands of paintings of the period in 
a more scientific manner to inform the study of iconology, musicology, sociology and 
art history. 
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July 21 – RIdIM round table on Music Iconography  
 
 

Clair Rowden - RowdenCS@cardiff.ac.uk 
Cardiff University - United Kingdom 

 

Opera and Caricature in the French fin-de-siècle press 

 In July 1881, press censorship laws were abolished in France. At the same 
time, Paris was a leading European centre for the development of the visual arts, 
improvements in printing technology coinciding with a flowering of French poster 
artists, cartoonists, photographers and cinematographers who were at the forefront of 
the development of both still and, just fifteen years later, the first real moving images. 
The visual image took on new importance within the ever-more popular press, 
pictorial representation adding extra richness and immediacy to the overall portrayal 
of society. Performances of theatre and musical theatre were exploited as subject 
material, satirical caricature acting as a prism of contemporary reception and 
interpretation of Third-Republican art works. The parodic and visual mediation of 
opera was a powerful tool, bridging class boundaries, transforming inaccessible 
cultural products into ones for mass consumption. Such images in the Parisian press 
provided a reflection of the common psyche, a means for defining what was 
acceptable or unacceptable in artistic society, and in a growing nationalist climate, 
what a French cultural artifact should (or should not) be. 

 The examination of caricature with regard to Wagner and Wagnerism in 
France, naturally dealing with strong xenophobic discourse, has been dealt with in 
some detail while other, often more subtle parodic manipulations via multiple cartoon 
images of opera remains unexamined, although there is a burgeoning comprehension 
of the medium as an interpretative instrument. My project, in its infancy, looks at 
specific operas and artistic seasons, attempting a contextural analysis of the visual 
materials, involving micro-history techniques, in order to interpret from the 
documentary evidence  the wider significance of a cultural event. The deconstruction 
of caricatural images depicting the event and story thus elucidates the cultural work of 
the image, its power to promote, extoll, distill, expose, combat, even neutralise social 
and aesthetic tendencies crucial to the cultural identity of the nation. My presentation 
presents some of my first findings. 
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July 21 – RIdIM round table on Music Iconography  
 
 

Alan Davison - alan.davison@otago.ac.nz 
University of New England / University of Otago - Australia / New Zealand 

 

Music Iconography and the History of Ideas 

 Music iconography has potential to throw into sharp relief developments in 
musical thought over time. As James McKinnon argued over 30 years ago in a vision 
of music iconography still far from realized, the essential character of the field is the 
study of musical ideas not artifacts. As such, music iconographers are not only in a 
unique position to aid in the identification and understanding of shifts in musical 
thought, but also reflect upon the nature of disciplinary boundaries through their own 
interdisciplinary practice. The obsession with artifact over idea remains a dominant 
and restrictive strand in music iconography however, and is reflected in ways such as 
the preoccupation with historically “authentic” images of composers. Portraits hold 
great potential as a historical source for musicologists as they embed a wide range of 
assumptions relating to musical values and classifications, as well as reflect putative 
biographical development or periodization of their particular sitter. Using case studies 
of Mozart imagery from the 19th century, this paper will examine the value of portrait 
iconography as a source for biographical, reception and historiographical research, 
and how portraits not only indicate socio-musical values and categories of their own 
time, but also how their subsequent reception. In other words, images function as a 
measure of changing judgments and shifting ideas in musical thought. One particular 
area of interest will be “death-bed” scenes of Mozart, usually categorized as kitsch, 
but in fact intriguing images that relate to the composer’s reception in the 19th 
century. These images, starting from approximately the middle of the century, reveal 
contradictory understandings of Mozart’s personality (Apollonian or Dionysian) and 
attempts to reconcile his early death with his music and life generally. Once images 
are taken to be part of a normal process of musicological research, then a dynamic 
new relationship can be developed between studies of documentary and visual 
sources. Moreover, musicologists will be able to engage with an influential medium 
that has doubtless played an important part in our collective preconceptions of music 
and musicians Ultimately, however, the onus is on music iconography as a practice to 
demonstrate its efficacy as a method, and to see itself as part of the history of ideas’ 
study and not of artifacts per se. 
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July 21 – RIdIM round table on Music Iconography  

 

Dorothea Baumann - imsba@swissonline.ch 
University of Zurich - Switzerland 

 

Organology as methodology to find realistic elements  
in pictures with musical instruments  

 Music scenes in Swiss glass panels and marriage announcements of the 16th 
and 17th century use topoi and models but also show elements adapted to the local 
situation. Not only dating of musical instruments but also Organology and acoustics 
may help in order to identify eventual realistic elements in these pictures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailed Sessions Program  

 

 

 

 

 

 

 



 18

July 20 - SESSION 1 – LATIN AMERICA 1 

 

 
 
Ariadna Yañez - axyd10@yahoo.com.mx 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes - México 

 La Pasarela: una mirada al Teatro de Revista mexicano  
  

 
Egberto Bermúdez - demusica@gmail.com 
Universidad Nacional de Colombia  

 Music and social relations in New Granada (present day  
 Colombia) through iconographic sources: 1750-1850  
 

 
Drew Edward Davies - dedavies@northwestern.edu 
Northwestern University – United States of America 

 Angel Musicians and Neoplatonic representation in  
 Sixteenth-Century New Spain  
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July 20 - SESSION 2 – LATIN AMERICA 2  

 

 
Edmundo Hora - ephora@iar.unicam.br 
Universidade Estadual de Campinas – Brasil  

O portal da reverência eucarística no altar-mor  
da Catedral Basílica de Salvador: uma revelação pictórica 

 

 
Marco Aurélio Brescia - orsinibrescia@yahoo.com 
Rodrigo Teodoro de Paula - rodrigoteodoro@yahoo.com.br 
Université Sorbonne - Paris IV / Universidade Nova de Lisboa  

Adriano Banchieri: Origem da devoção e das acepções  
iconográficas de Santa Cecília e suas representações  
em caixas de órgão no mundo Luso-Brasileiro 

 
 

Wellington Mendes - wellingtonmen@gmail.com 
Pablo Sotuyo Blanco - psotuyo@ufba.br / psotuyo@gmail.com 
Universidade Federal da Bahia - Brasil 

Iconografia musical na sala do Capítulo do Convento de São 
Francisco em Salvador – Bahia 
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July 20 - SESSION 3 – LATIN AMERICA 3  

 

 
Rosana Marreco Brescia - romarreco@yahoo.com.br 
Université Paris IV - Sorbonne / Universidade Nova de Lisboa 

Um francês na Bahia a princípios do século XVIII:  
as impressões de La Barbinais das festas de Natal no  
Convento de Santa Clara de Salvador e de São Gonçalo do 
Amarante, representadas por François le Roux Durant  

 
 
Andre Guerra Cotta - agcotta@gmail.com 
Universidade Federal Fluminense – Brasil  

 Ouvir Debret 
 

 
Johanna Calderón - jcalderon31@unab.edu.co 
Universidad Autónoma de Bucaramanga – Colombia 

Iconografia musical en la obra de Gregorio Vásquez  
de Arce y Ceballos 

 

Mayra Pereira - mayrapereira@gmail.com 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brasil 

Iconografia musical na “Relação dos magníficos carros...”  
do desfile em comemoração ao casamento dos Infantes  
de Portugal no Rio de Janeiro do século XVIII 
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July 20 - SESSION 4 – ASIA 1 

 

 
Nina Vasilyeva - vassilieva_nina@mail.ru 
The State Saint Petersburg University – Russian Federation 

 Dionysian Subject on the rhytons from Nisa (2nd cent. BC) 
 

Veronica Meshkeris - laedencium@yandex.ru 
Institute of the History of Material Culture, Russian Academy of Science  
Aygul Malkeeva - amalkeyeva@hotmail.com 
Central Library of New York - United States of America 

 The stringed female duet of medieval Khulbuk  
 (of Southern Tajikistan)  

 
Ágnes Mészáros - meszaros@zti.hu 
MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma / Museum of Music History 
at the Institute for Musicology - Hungary 

 Dance and music in India as experienced and reported in  
 paintings by Ágoston Schöfft, a 19th century Hungarian painter 
 

Vladimir Mamonov - laedencium@yandex.ru 
Pediatric Academy of St. Petersburg – Russian Federation 

 The Rhythmics of Organization: The Pottery Army  
 as the World’s Largest Monument of Posthumous Imperialism 
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July 20 - SESSION 5 – LATIN AMERICA 4  

 

 
Elizabeth Cámara - elcag51@hotmail.com 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes – México  

Pintores al ritmo de México: Seminario de Iconografia de la música  
y la danza de México. Una experiencia de trabajo 
 

 
Jusamara Souza - jusa.ez@terra.com.br 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil 
Lilia Gonçalves - lilianeves@demac.ufu.br 
Universidade Federal de Uberlândia - Brasil 

 O uso de fontes iconográficas em pesquisas na educação musical 
 

 
 
Pablo Sotuyo Blanco - psotuyo@ufba.br / psotuyo@gmail.com 
Universidade Federal da Bahia - Brasil 

Aspectos identitários, pedagógicos e estéticos  
na iconografia do Grupo de Compositores da Bahia 
 

 
Luis Antonio Gómez Gómez - amoxhua1@yahoo.com.mx 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical "Carlos 
Chávez" del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura – Mexico  

Dos ayacachtli (sonajas) empuñadas por una figura  
zooantropomorfa metida en una olla de pulque 
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July 21 - SESSION 6 – META-DISCOURSE 1 

 

 
Anna Cazurra - acazurra@uoc.edu 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona – Spain  

Música e sociedade na Idade Média:  
O simbolismo da música na decoração escultórica  
do Lonja de la Seda de Valencia (Espanha)  
 

 
Daniel Tércio - danieltercio@gmail.com 
Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança – 
Universidade Nova de Lisboa  

 Dançando na costa de Malabar 
 

 
Cristina Moreno Almeida - crismoralm@gmail.com 
School of Oriental and African Studies (University of London) –  
United Kingdom 

 Popular youth culture in Contemporary Morocco  
 and the re-imagining of the nation: a case study of hip-hop  

 

Beatriz Magalhães-Castro - bmagalhaescastro@gmail.com 
Universidade de Brasília - Brasil 

“Três séculos de Iconografia da Música no Brasil” 
de Mercedes Reis Pequeno: visualidade e construção  
de identidades na prática musical brasileira  
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July 21 - SESSION 7 – META-DISCOURSE 2 

 

 

Anna Maria Ioannoni Fiore - annamaria.ioannonifiore@poste.it 
Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio", Pescara – Italy  

 The music-iconographic source to define cultural identities:  
 faith, worship and popular traditions in the holy  
 manifestation of the Crib. An intercultural prospect 
 
 

Diósnio Machado Neto - dmneto@usp.br 
Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto – Brasil  

A civilização como projeto jornalístico:  
as imagens da música nos diários de Santos e São Paulo  
entre 1860 e 1920  
 

 
Ozório Christovam - ozorio.christovam@usp.br 
Diósnio Machado Neto - dmneto@usp.br 
Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto – Brasil  

A construção social dentro das casas de ópera  
no Estado de São Paulo entre 1870 e 1920:  
um estudo iconográfico 
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July 21 - SESSION 8 – LATIN AMERICA 5  

 

 

Aquilas Torres de Oliveira - ato_flauta@hotmail.com 
Luciane Viana Barros Páscoa - lucianepascoa@uol.com.br  
Márcio Leonel Farias Reis Páscoa - marciopascoa@gmail.com 
Universidade do Estado do Amazonas – Brasil  

Aspectos da Iconografia Musical do plafond do Salão Nobre  
do Teatro Amazonas: A Glorificação das Artes no Amazonas (1899) 
de Domenico de Angelis  

 

 

Márcio Leonel Farias Reis Páscoa - marciopascoa@gmail.com 
Universidade do Estado do Amazonas – Brasil  

O quadro Pery e Cecy do Salão Nobre do Teatro Amazonas:  
a recepção de Il Guarany e a identidade nacional  
em construção e retroação 

 

 

Luciane Viana Barros Páscoa - lucianepascoa@uol.com.br  
Universidade do Estado do Amazonas – Brasil  

Imagens da música no Salão Nobre do Teatro Amazonas:  
o plafond de Domenico de Angelis (1852-1900) 
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July 21 – RIdIM round table on Music Iconography  

 

 
 
Arnold Myers - A.Myers@ed.ac.uk 
Edinburgh University Collection of Historic Musical Instruments -  
United Kingdom 

 MIMO - a new tool for musicological research 

 

Debra Pring - recorderplayer@hotmail.com  
RIdIM - United Kingdom 

 With Almost Scientific Precision  
 

 
Clair Rowden - RowdenCS@cardiff.ac.uk 
Cardiff University - United Kingdom 

 Opera and Caricature in the French fin-de-siècle press 
 

 
Alan Davison - alan.davison@otago.ac.nz 
University of New England / University of Otago -  
Australia / New Zealand 

 Music Iconography and the History of Ideas 

 
Dorothea Baumann - imsba@swissonline.ch 
University of Zurich - Switzerland 

Organology as methodology to find realistic elements  
in pictures with musical instruments  
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July 22 - SESSION 9 – LATIN AMERICA 6  

 

 
Mary Angela Biason - mary-biason@uol.com.br 
Museu da Inconfidência / Universidade Estadual de Campinas - Brasil 

Iconografia da Batalha de Guararapes:  
a presença dos soldados músicos   

 
 

Fidel Romero - fidelroal@yahoo.com.mx 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes – México  

Puntas, Pies, Pasos y Pisadas:  
Iconografía del carnaval indígena en México  

 

 

Fabíola Rosa - fabiola.rosa@usp.br 
Diósnio Machado Neto - dmneto@usp.br 
Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto – Brasil  

Estudo iconográfico das Bandas no sistema da produção  
cafeeira do Estado de São Paulo: 1870-1920  
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Rafael Registro Ramos - rafaramos_music@hotmail.com 
Mítia Ganade D'Acol - mitiadacol@hotmail.com 
Diósnio Machado Neto - dmneto@usp.br 
Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto – Brasil  

Um estudo da música sacra no Brasil de 1893 a 1958:  
O Acervo do Frei Pedro Sinzig  

 
 

Pablo Garcia - pgcosta@gmail.com 
Beatriz Magalhães-Castro - bmagalhaescastro@gmail.com 
Universidade de Brasília - Brasil 

 Por uma iconografia da música popular brasileira 
 

 

Juliana Marília Coli - colijuliana@gmail.com 
Universidade Federal do Ceará - Brasil 

Iconografia musical dos meios de comunicação de massa: 
A Rádio Gazeta de São Paulo  
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Ariadna Yañez - axyd10@yahoo.com.mx 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes - México 

 

La Pasarela: una mirada al Teatro de Revista mexicano 

 A finales del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX en México, 
los teatros más importantes fueron testigos del ciclo de vida del teatro de revista, 
surgido durante el porfiriato, por necesidad de expresarse en una época represiva. Es 
un puente con la modernidad en todos los ámbitos y la lleva a un público que 
difícilmente accedería a ella, casi siempre de forma cómica o parodiada. Se le 
consideró un género ínfimo, ligero, que distraía de los ajetreos cotidianos. Criticado y 
censurado por conservadores de la época, era vicio de todos los círculos sociales. El 
teatro de revista era un espectáculo con las características ideales: lindas mujeres, 
tiples o vicetiples (bailarinas y coristas de la revista), Divas (artistas principales de la 
revista), cómicos, buenos actores y buena música. Durante los años 20 el teatro de 
revista tuvo mucho éxito y algunas innovaciones. Una de ellas fue el uso de una 
pasarela permitiendo a los espectadores observar más de cerca a las tiples.  

 El género revisteril está muy bien documentado a nivel de imagen. Existen 
varias imágenes que hacen alusión a las pasarelas del teatro, como por ejemplo La 
Tanda de Isidoro Ocampo, La pasarela de Gabriel Fernández Ledesma e impresos de 
Ernesto García Cabral en Revista de Revista. Varias bailarinas con preparación en 
danza clásica pasaron por esos escenarios como tiples, como Eva Beltri y las 
hermanas Pérez Caro. Durante esta década las clases de danza que se impartían eran 
particulares, en gran medida por maestros extran-jeros inmigrantes que, concluidas 
sus giras, se quedaban en el país.   

 El teatro de revista es parte de la conformación de nuevas generaciones de 
artistas mexicanos, tanto del teatro como del cine, la televisión y la danza, en el 
proceso de modernización del país, momento clave en el que política, ideologías y la 
forma de divertirse rompen esquemas de una sociedad conservadora. Este trabajo 
muestra como la danza forma parte del placer visual, movimiento que atrae, seduce, 
llena de vida el teatro y se mueve con los ritmos en boga. 
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Egberto Bermúdez - demusica@gmail.com 
Universidad Nacional de Colombia 

 

Music and social relations in New Granada  
(present day Colombia) through iconographic sources: 1750-1850 

 Iconographic sources are fundamental to understand the processes of the 
musical life of the Viceroyalty of New Granada during the period comprising the 
transition from colonial domination to independent life of the new republic of 
Colombia. These sources contribute to explain how musical borders between different 
spheres of music making could have been less rigid than we assume and how in the 
field of popular music, music iconography helps us to illustrate processes of 
consolidation of musical styles and genres where other documentary sources prove 
insufficient. This work continues a previous one that explores the music iconography 
between the XVI and XVIII centuries in the same geographic and cultural context. 
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Drew Edward Davies - dedavies@northwestern.edu 
Northwestern University – United States of America 

 

Angel musicians and Neo-platonic representation  
in Sixteenth-Century New Spain  

 Three early Augustinian convents in New Spain (colonial Mexico) - 
Acolman, Metztitlan and Yuririapundaro - feature sculptures of angel musicians on 
their principal facades. Unique in sixteenth-century church architecture, these statues 
stand in the position occupied by standard mendicant symbols in other buildings and 
count among the earliest images of European music making in the viceregal 
Americas. This paper aims to correct literal interpretations of the sculptures as 
descriptive of conventual's musical life by situating them within traditions of Neo-
platonic representation in sixteenth-century New Spain. It will identify the 
instruments as the vihuela and the shawm, show how the combination of soft and loud 
instruments symbolizes the idea of the harmony of the spheres according to 
contemporaneous European traditions of representation, argue that the ensemble 
emblematically marks the building as Augustinian by indexing St. Augustine's 
writings on music, and suggest that a 1536 Spanish image of Orpheus served as a 
model.  
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Edmundo Hora - ephora@iar.unicam.br 
Universidade Estadual de Campinas – Brasil  

 

O portal da reverência eucarística no altar-mor da Catedral  
Basílica de Salvador: uma revelação pictórica 

 Desde muito tempo, a ilustração de temas bíblicos tornou-se recorrente em 
instituições religiosas incentivando outro olhar nas artes plásticas. Temas alegóricos 
enriquecidos e combinados aos instrumentos musicais disseminaram-se e deram 
suporte à iconografia moral. Pinturas evoluíram em um espaço coordenado por uma 
unidade compositiva, buscando uma simetria "informal" nas representações das 
imagens, formalizando, por outra parte, modelos musicais e pictóricos que servissem 
ao intuito ideológico eclesiástico. Ainda que se considere uma prática controvertida, 
segundo Pierre Francastel (1993), a Igreja, entre os séculos XVI e XVIII, recorreu à 
Arte para lutar contra a Reforma, "empregando uma nova iconografia para exprimir 
sua doutrina" e incentivou a produção de imagens constituindo um efeito de controle 
no imaginário de seus devotos. Conforme argumentam Peter Burke (1992) e Roger 
Chartier (1990) “o que era previamente considerado imutável é agora encarado como 
uma construção cultural, sujeita a variações, tanto no tempo quanto no espaço”, ou 
seja, de que a realidade social é "construída, pensada, dada a ler". Durante a 
restauração da Capela-mor da Catedral Basílica de Salvador (iniciados em junho de 
2009 pelo Estúdio Argolo), dentre as 18 telas, "redescobriu-se" a portada deslizante 
que pertence ao “camarim” do altar-mor  e que esteve condenada ao esquecimento 
pelo empenamento de suas partes.  

 Localizadas na parte superior, as pinturas redescobertas são duas enormes 
folhas policromadas que, como uma cortina, abrem durante a exposição do 
Santíssimo Sacramento. Trata-se de uma alegoria à Santíssima Trindade, ali presente, 
ladeada por Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier - este último depois 
entronado padroeiro de Salvador. Principais representantes da Ordem Jesuítica, 
também estão nos altares laterais do templo. Completa a obra pictórica um coro de 
anjos músicos que reverencia a harmoniosa representação sacra, assim como 
instrumentos musicais. A abordagem interpretativa procura compreender os dados 
fornecidos pelas fontes e representações religiosas figuradas. 

 



 34

July 20 - SESSION 2 – LATIN AMERICA 2  
 
 

Marco Aurélio Brescia - orsinibrescia@yahoo.com 
Rodrigo Teodoro de Paula - rodrigoteodoro@yahoo.com.br 
Université Sorbonne - Paris IV / Universidade Nova de Lisboa  

 

Adriano Banchieri: Origem da devoção e das acepções  iconográficas 
de Santa Cecília e suas representações em caixas de órgão no mundo 
Luso-Brasileiro 

 Adriano Banchieri (Conclusioni nel suono dell’organo) discorre sobre a 
origem da devoção dos músicos em torno a Santa Cecília, que, prometida por seus 
pais ao patrício Valeriano, só desejava esposar Jesus Cristo. No que se refere à 
iconografia da santa, na dimensão de sua existência terrena, a do desprezo pelos 
prazeres voluptuosos, Banchieri faz menção à célebre iconografia pintada por 
Raffaello Sanzio, retratando a mártir romana com um órgão voltado à terra entre as 
mãos, sob cujos pés jaziam instrumentos despedaçados, em metáfora à recusa aos 
prazeres terrenos, emulados nos instrumentos musicais. Numa acepção 
diametralmente oposta, Giovanni Antonio Bazzi retratou a santa tangendo, 
serenamente, melodias celestiais ao órgão, custodiada por um querubim. É 
precisamente do cariz divino do órgão que versa Gino Stefani (L’Organo barocco: 
funzioni, materiali e semiotiche), ao considerar a variedade na unidade 
transubstanciada no instrumento. O conceito cosmológico de diversidade organizada, 
partilhado entre instrumento e cosmos, aplica-se à prática ferial do alternatim 
cantochão/polifonia de órgão, que se revela duplamente mediante o coro dos anjos 
músicos/clérigos contraposto às rotações celestes, à máquina orgânica, que manifesta 
na terra a harmonia das esferas, emulando assim, no verso instrumental, a perfeição 
da voz divina. Nessa conotação divinizada do rex instrumentorum, não poderia ser 
outro o instrumento tangido pela mártir na concepção de Bazzi, acepção primacial da 
santa, plasmada, ao longo dos séculos XVII e XVIII, em rica iconografia ornando 
caixas de órgãos.  

 Com base nisso, abordamos as representações iconográficas da mártir, em 
sua dimensão de organista virtuosa na corte celestial, presentes em caixas de órgão 
conservadas em Portugal e Brasil, assim como a questão devocional que floresceu nas 
irmandades dos músicos, organizadas em torno à figura da santa, presentes e atuantes 
no mundo luso-brasileiro desde início do século XVII. 
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Wellington Mendes - wellingtonmen@gmail.com 
Pablo Sotuyo Blanco - psotuyo@ufba.br / psotuyo@gmail.com 
Universidade Federal da Bahia - Brasil 

 
 
Iconografia musical na sala do Capítulo do Convento  
de São Francisco em Salvador – Bahia 

 Este estudo sobre a iconografia musical da sala do Capítulo do Convento da 
Ordem Primeira de São Francisco, Bahia, apresenta uma observação organológica 
daquelas representações, com ênfase nas alterações feitas pelos artistas daquelas 
pinturas, ao adaptarem e substituírem os instrumentos musicais originalmente 
representados nas gravuras alemãs (alaúdes) que as inspiraram, por instrumentos do 
mundo Luso-Brasileiro, como vihuelas e guitarras barrocas; induzindo assim ao 
questionamento sobre a possível utilização desses instrumentos e sua eventual 
importância no século XVIII baiano. 
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Rosana Marreco Brescia - romarreco@yahoo.com.br 
Université Paris IV - Sorbonne / Universidade Nova de Lisboa 

 

Um francês na Bahia a princípios do século XVIII: as impressões de 
La Barbinais das festas de Natal no Convento de Santa Clara  
de Salvador e de São Gonçalo do Amarante, representadas por 
François le Roux Durant  

 Em 1717 chegava em São Salvador da Bahia, Guy la Barbinais le Gentil. 
Natural de Paramé, bispado de Saint Malo na Bretanha, França, contava com 24 anos 
quando de sua viagem ao redor do mundo. Seu relato de viagem foi impresso em 
1725, na Oficina de François Flahault em Paris, tendo-se diversas reimpressões ainda 
no século XVIII: Paris, 1727 e 1728-1729; Amsterdam, 1728; La Haye, 1747-1780. 
Durante sua estadia a convite do Vice-Rei, Pedro António de Meneses Noronha de 
Albuquerque, o Marquês de Angeja, Guy le Gentil teve a oportunidade de presenciar 
eventos de interesse como a cerimônia da véspera do Natal de 1717, realizada no 
Convento de Santa Clara e a festa de São Gonçalo do Amarante de 1718, realizada 
fora da capital do Brasil colônia, em Igreja dedicada ao mesmo Santo. Essas 
festividades, ambas ricas em números musicais e representações teatrais, são descritas 
em detalhes pelo bretão, que se mostra estupefato diante de alguns costumes do 
ultramar português. Nesse contexto, as suas memórias destacam-se por virem 
acompanhadas de gravuras realizadas por François Le Roux Durant. A partir da 
análise das gravuras, provavelmente a primeira fonte iconográfica de espetáculos 
teatrais da América Portuguesa, pode-se verificar o grau de interpretação do gravador. 
Realizadas seguindo o relato do viajante, elas revelam um gravador sem maiores 
informações sobre a Bahia, resultando em enorme discrepância entre a representação 
e a realidade geográfica, arquitetônica e paisagística, além da que diz respeito aos 
hábitos locais a inícios dos setecentos. Este trabalho analisa a iconografia teatral e 
musical da obra Voyage autour du Monde de Guy la Barbinais le Gentil impressas em 
1727 e em 1728-1729, comparando as descrições feitas com a prática músico-teatral 
efêmera na América Portuguesa do período joanino, contextualizando os relatos face 
a prática religiosa e artística vigente no mundo luso-americano de inícios do século 
XVIII. 
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André Guerra Cotta - agcotta@gmail.com 
Universidade Federal Fluminense – Brasil  

 

Ouvir Debret 

 Este trabalho procura refletir sobre a utilização de fontes iconográficas para a 
pesquisa musicológica no Brasil, particularmente para a área tradicionalmente 
denominada musicologia histórica. Inicialmente, cabe a ressalva de que a formação 
para a pesquisa musicológica em nosso país não costuma preparar o pesquisador para 
as dificuldades do trabalho com as fontes documentais, sejam elas textuais ou 
iconográficas, não costuma, portanto muni-lo do instrumental teórico-crítico 
necessário para tratar criticamente tais fontes. Nesse contexto, o trabalho de lidar com 
fontes primárias - textuais, musicais e iconográficas - na pesquisa musicológica 
parece ter sido em grande parte precário, o que mostra a necessidade de uma revisão 
na formação dos pesquisadores, assim como de intercâmbio e de cooperação 
interdisciplinar. 

 Ao que parece, o primeiro historiador da música no Brasil a utilizar a 
produção de Debret em seu trabalho foi Francisco ACQUARONE em sua História da 
Música Brasileira (1948). No entanto, faz isso sem inovar do ponto de vista da 
interpretação - tal como em muitas obras congêneres, as imagens são vistas como 
auxiliares ao texto mas não são estudadas, não são tratadas exatamente como fontes. 
Ao iniciar o capítulo "Música no Brasil - ‘flor amorosa de três raças tristes’”, 
ACQUARONE (1948: 86) apresenta a aquarela Sinal de Combate (episódio do ano 
de 1826) (DEBRET: 1989, v.1, e.13, pr.11), com a seguinte legenda: “índio coroado 
soprando a buzina em ‘Sinal de combate’ - Desenho de Debret -” (ACQUARONE: 
1948, 86). Curiosamente, Acquarone chama a trombeta do índio de "buzina" - teria 
ele lido a explicação da prancha feita por Debret? - ou seja, faz uma troca de nome, 
um lapso banal, mas que não inspira confiança. Contudo, o que mais impressiona 
negativamente é o aspecto de valorização do suposto caráter ilustrativo de algo que é, 
na verdade, uma situação idealizada por Debret, e que, sem a devida interpretação, 
pode conduzir o leitor ao exagero e à mitificação. 
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Johanna Calderón - jcalderon31@unab.edu.co 
Universidad Autónoma de Bucaramanga – Colombia 

 

Iconografia musical en la obra de  
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

 El estudio de la iconografía musical en la pintura ha sido una herramienta 
valiosa para la reconstrucción de instrumentos musicales y el desarrollo de nuevas 
teorías sobre la interpretación históricamente informada. En el caso de América 
Latina, el análisis de los elementos musicales en las representaciones artísticas de la 
época colonial es un desafío monumental. Sin embargo, este campo ha demostrado 
ser muy importante para el reconocimiento y la protección de nuestro patrimonio 
cultural. 

 Uno de los artistas más representativos del periodo colonial en América 
Latina fue el pintor Neo-granadino Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (Santa Fé 
de Bogotá, 1638 - 1711). La mayoría de sus trabajos fue comisionada por jefes 
eclesiásticos continuando la tradición de expansión y fortalecimiento de la religión 
católica por medio de las imágenes de culto. La técnica de creación de Ceballos se 
basó en la copia de obras maestras de carácter religioso que circulaban en el Viejo 
Mundo, especialmente en España, Italia y Países Bajos. El proceso iniciaba en Europa 
con la elaboración de grabados que luego se exportaban a América llegando así a 
manos de los artistas. Así Ceballos copió obras de Reni, Murillo, Ribera, Rubens, 
Sassoferrato y Zurbarán, entre otros.   

 Según Roberto Pizano Restrepo, Ceballos hizo 403 pinturas durante su vida. 
Aunque muchas han desaparecido, todavía hay 13 cuadros con representaciones 
musicales entre las disponibles. El Coro de los Ángeles Músicos es una de las 
fórmulas iconográficas más usadas por Ceballos. Igualmente importantes son las 
vihuelas de mano y de arco, que aparecen constantemente en sus pinturas. Es difícil 
determinar si esos instrumentos fueron utilizados en la práctica musical durante el 
período colonial. No obstante, y según la información proporcionada por las pinturas 
de Ceballos (alto nivel de precisión, continuidad en la línea de la representación, alta 
frecuencia de aparición y registros históricos), se discutirá la disponibilidad histórica 
de los instrumentos representados por Ceballos. 
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Mayra Pereira - mayrapereira@gmail.com 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Brasil 

 
Iconografia musical na “Relação dos magníficos carros” do desfile em 
comemoração ao casamento dos Infantes de Portugal no Rio de 
Janeiro do século XVIII 

 Em 1786, ocorreram no Rio de Janeiro as comemorações do casamento dos 
infantes D. João e D. Carlota Joaquina, consideradas como as mais imponentes 
festividades já realizadas na cidade durante o século XVIII. Os festejos foram 
compostos de elementos básicos tradicionais das comemorações oficiais da época, 
como o tríduo de missas na Igreja de São Bento, óperas, saraus musicais, 
touradas, cavalhadas e um pomposo desfile. Desfilaram seis suntuosos carros 
alegóricos, todos detalhadamente descritos e desenhados pelo seu criador, o 
militar Antônio Francisco Soares.  

O manuscrito original que relata estas comemorações, intitulado “Relação 
dos magníficos carros que se fizeram de arquitetura e fogos, os quaes se 
executaram por ordem de Ilmo. e Exmo. Senhor Luiz de Vasconcelos e Sousa, 
Capitão General de Mar e Terra & Vice Rei dos Estados do Brasil nas 
Festividades dos despozorios dos Sereníssimos Srs. Infantes de Portugal Nesta 
Cidade do Rio de Janeiro”, revela interessantes representações iconográficas de 
instrumentos musicais.  

Até o presente momento, esta é a única iconografia musical localizada que 
se refere a uma festividade pública no Rio de Janeiro setecentista. Sua 
importância também deve ser creditada à qualidade das imagens, ainda que estes 
não apresentem alto nível de detalhamento, e pelo fato de haver um registro 
escrito do próprio autor, que descreve o conteúdo dos desenhos e o evento em si.   

Assim, propõe-se com este trabalho analisar as representações iconográficas 
musicais contidas no manuscrito da “Relação dos magníficos carros...” no 
contexto do Brasil colônia do final do século XVIII, abordando ainda as 
principais evidências musicológicas que podem ser levantadas a partir de sua 
interpretação. Considerando-se que o documento trata de um testemunho musical 
da celebração real descrita, entende-se que ele indica, inicialmente, os vínculos 
entre música, cultura e sociedade da colônia e sua metrópole. Aponta também o 
emprego específico de certas formações instrumentais em ambientes externos, e 
suas funções e significados.  
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Nina Vasilyeva - vassilieva_nina@mail.ru 
The Saint Petersburg State University – Russian Federation 

 

Dionysian Subject on the rhytons from Nisa (2nd cent. BC) 

 The ivory rhytons from Nisa of the Parthian period, served for cultic 
ceremonies, are decorated with sculptural images, representing transformation of 
scenes of the Greek mythology in the interpretation of the eastern engravers. The 
external parts of the rhytons are subdued to the architectural division, while the style 
of the images follows the principles of monumental art. The art style of images, 
unlike the prototypes of the classical Hellenistic sculptural arts, has acquired here the 
Bactrian and Parthian style features. The Parthian elements appeared in the details of 
decorations, hair styles, headdresses, and moon-faced persons. As distinct from the 
Greek and Roman traditions the figures of characters are rendered in the dynamic 
movements. It has been manifested especially in the scenes connected with mysteries 
and rites of the bacchic type in which take part dancers and musicians. Among them 
are the dancers with animal skins on their shoulders, women musicians in long 
dresses playing the tambourine or lute, men musicians with pipes or auloses, a satire 
with the syrinx, and others. Similar personages have been found among the terracotta 
figurines discovered at Zar-tepe in the Kushan Bactria and in the adjacent regions. 
The mysteries with ritual dances, chants and music, in which took part polymorphic 
creatures, combining the elements of human beings, animals, birds, being wide-spread 
in the mixed cults of the eastern Hellenism, are represented in the sculptural images 
on the several rhytons from Nisa. 
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Veronica Meshkeris - laedencium@yandex.ru 
Institute of the History of Material Culture, Russian Academy of Science  
Aygul Malkeeva - amalkeyeva@hotmail.com 
Central Library of New York - United States of America 

 

Female string duo of the Palace of Khulbuk (Tajikistan)  

 The discovery of two female musicians in the murals of the Palace of 
Khulbuk of the Khuttal rulers (9th-12th centuries) by archaeologist E. Gulomova in 
1985a remarkable find. Khulbuk murals are similar stylistically to the wall paintings 
of the Lashkari Bazar in Afghanistan and to those to be found in some other medieval 
Islamic palaces; they manifest the continuation of the pre-Islamic art of the Middle 
East and Central Asia.  

 Restoration and reconstruction of the Khulbuk paintings enable us to some 
corrections of earlier interpretation and to recommend reveal the genesis of 
iconography, specifics of the instruments, and the character of the monumental art 
style in medieval East. We approach the Khulbuk life from three different 
perspectives: iconographic, organological, and stylistic perspective. The iconographic 
aspect that the musical scene which includes two female musicians, playing a harp 
and a bowed instrument, a festive character. From organological standpoint we 
propose to the bowed instrument a different way as it was initially suggested regard of 
the murals particularities of both genre and pomposity of a court scene. 

 A critical review of Khulbuk painting helps us understand and evaluate the 
music culture of Central Asia the 9th-12th centuries. 
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Ágnes Mészáros - meszaros@zti.hu 
MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma / Museum of Music History 
at the Institute for Musicology - Hungary 

 

Dance and music in India as experienced and reported in paintings by 
Ágoston Schöfft, a 19th century Hungarian painter 

 In 19th century Europe, travelers, artists, as well as common people had a 
growing interest toward exotic cultures. This peculiar interest resulted a special 
phenomena, the so-called orientalism, focusing primarily on the Middle-East and 
certain countries or regions in Asia.  

 My paper deals with pictures made by Ágoston Schöfft (1809, Pest - 1888, 
London) a Hungarian painter who had an extraordinary career, and was unique among 
his contemporaries. Born into an artist family, his father and two of his siblings were 
also painters, one of his younger brothers worked as court architect in Egypt. After 
studying at the Art Academy in Vienna, Ágoston, in spite of his father's disapproval, 
married Josepha Lindbau; and the couple settled in Bukarest. In 1836, they moved on 
to Constantinople, and later, even further, to India. He became a famous painter there 
and returned to Hungary in 1842 as an extremely wealthy man. Next year, he bought 
the Palazzo Grassi and settled in Venice, opened an art gallery in Paris and received 
numerous commissions for painting oriental pictures based on his real experiences 
and sketches made in the Middle-East and India. Two exhibitions were organized in 
the 1850's in London and Paris to promote and represent his oriental paintings. 
However, Schöfft was not able to manage well his sudden fame and enormous wealth, 
and all his money drained quickly in the end. However, he took a last opportunity to 
travel around North-America and Mexico. Finally, he died as a poor person in an 
asylum in London. Some of his paintings made during his long sojourn in India 
include representations of local musicians and/or dancers. On one hand, these 
paintings are of documentary value, and can be taken as “reports” (e.g. on musical 
culture in India, on the method of playing Indian musical instruments, etc.) written by 
a paintbrush. On the other hand, these pictures were intended and painted to European 
art-lovers, collectors and were expected to comply with a certain set of ideas and 
preconceptions European people had about Eastern cultures.  
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Vladimir Mamonov - laedencium@yandex.ru 
Pediatric Academy of St. Petersburg – Russian Federation 

 

The Rhythmics of Organization: The Pottery Army as the World’s 
Largest Monument of Posthumous Imperialism 

 The grandiose pottery army collecting for a battle is without question the 
climax in development not only of the original Chinese ceramic, which can be traced 
from the New Stone Period, but a bright pearl in the history of ancient China’s 
sculpture. Since the Shang Dynasty and Zhou Dynasty sculpture obtained some new 
traits but it was in the reign of the first emperor of China that sculptural art fully 
embodied a unified and massively collective rhythm with a vigorous and aggressive 
spirit. The main achievements of the terra-cotta army are:  
1 - rhythmical organization of a large number of tall figures and the sublime scene of 
nearly 8000 life-sized armoured warriors and horses arrayed in repeated rows 
representing the Qin battle formation, providing information to study archaic Chinese 
weaponry, strategy and tactics.   
2 - the repeating rhythmics of the ranked figures' poses and gestures create the effect 
of realistic “full of life” sculptures, which have become closer to their prototypes, 
whether in shape or in manner. The pottery warriors wear quite different facial 
expressions ranging from unaffectedness and naivety to concentration and anxiety. 
Their dissimilar facial features and expressions suggest various ages, nationalities, 
and social strata, as well as individual characteristics and even inner thoughts.  
3 - rhythmically repeated methods of the complicated technology of fabrication 
should be mentioned. A number of crafts were applied in pottery-making with 
molding as a mainstay to be supplemented by hand-shaping, carving, heating and 
painting. The result became vivid and precise, like the Chinese bells also found within 
the Mausoleum of Emperor Qin that ring out with a varying quality depending on 
how they are struck.  
 The beauty of the pottery army shows the combination of unitary style with 
distinguished individualization, through rhythmical organization of thousands of 
soldiers fully prepared for war, being the largest frozen military march and the largest 
solidified rhythmical march in the world. 
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Elizabeth Cámara - elcag51@hotmail.com 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes – Mexico  

 

Pintores al ritmo de México: Seminario de Iconografía de la música y 
la danza de México. Una experiencia de trabajo 

 En México, la creación musical y dancística, académica o popular, cuenta 
con una vasta producción. Artistas plásticos que gustan de esas artes hermanas, 
dedicaron parte de su obra a reproducir o imaginar escenas de música y danza. 
Autores e intérpretes (músicos y bailarines) han sido representados de múltiples 
formas en variados espacios, incluso practicando su oficio. No son pocas las obras 
mexicanas que representan a bailarines idealizados o estilizados, o que muestran 
instrumentos musicales con sus detalles realistas o inventados, adaptando o 
reinterpretando de acuerdo con los fines estéticos del artista visual. En este contexto 
se forma el Seminario de Iconografía de Música y Danza en México (SIMD), grupo 
interdisciplinario formado en 2008 por el Centro Nacio-nal de Investigación, 
Documentación e Información de la Danza e investigadores del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de la Música, del Instituto Nacional de 
Bellas Artes de México, con la finalidad de desarrollar bases metodológicas 
aplicables a proyectos de investigación que vinculen la danza, la música y las artes 
visuales, generar bancos de imágenes y bases de datos, así como producir 
investigación académica original y materiales de difusión y divulgación de esas artes. 
Durante más de dos años de trabajo el SIDM ha realizado actividades académicas y 
de gestión: una base de datos con alrededor de 1000 imágenes, trabajo de campo, 
investigaciones académicas y cultivado relaciones institucionales con escuelas, 
museos, coleccionistas e investigadores, procesos que se han materializado en 
exposiciones, como "Paisajes de música y danza 1800-1960" exhibido como parte del 
Festival Internacional Cervantino 2011. El presente trabajo relata la experiencia que 
ha representado estos dos años, al mismo tiempo da un muestra del acervo de 
imágenes ricas en su diversidad dancística, musical, de artistas y técnicas. 
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Jusamara Souza - jusa.ez@terra.com.br 
Lilia Gonçalves - lilianeves@demac.ufu.br 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Universidade Federal de Uberlândia 
- Brasil 

 

O uso de fontes iconográficas em pesquisas na educação musical 

 O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o papel da fotografia e de 
outros documentos iconográficos na pesquisa em educação musical. Para tal discute o 
uso de documentos iconográficos em pesquisas recentes que abordam fenômenos 
pedagógico-musicais na perspectiva da história oral (Schmitt 2004; Gonçalves 2007). 
As imagens fotográficas são consideradas em contextos específicos, apresentando 
estudos de caso, juntamente com a reflexão teórica sobre o método, os valores e a 
natureza dos estudos da história oral. A fotografia é utilizada como fonte para 
desvendar e organizar as possíveis relações entre dados e fatos de determinados 
períodos históricos, enquanto que outros objetos materiais evocam lembranças e 
memórias relacionadas ao ensino/aprendizagem musicais. 

 O trabalho considera o desenvolvimento de pesquisas recentes sobre os 
métodos de análise de imagens na pesquisa em ciências sociais e educacionais, e revê 
brevemente argumentos sobre o potencial de diferentes tipos de material visual para 
iluminar os estudos históricos (Carneiro 1996; Lozano 2001). Visões da educação 
musical são colocadas ao lado da discussão sobre a chamada "virada visual" 
(Mietzner, Myers e Peim 2005), seu valor para historiadores e educadores musicais, 
as relações com questões sobre a construção do conhecimento e do arquivo. 
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Pablo Sotuyo Blanco - psotuyo@ufba.br / psotuyo@gmail.com 
Universidade Federal da Bahia - Brazil 

 

 

Aspectos identitários, pedagógicos e estéticos na iconografia do Grupo 
de Compositores da Bahia 

 Sem dúvidas o movimento mais notável no âmbito da criação musical 
contemporânea na Bahia, com profundos desdobramentos e conseqüências estéticas 
artísticas nas décadas de 1960 e 1970 foi o Grupo de Compositores da Bahia (GCB), 
iniciado em abril de 1966 e cujos membros estavam vinculados de uma ou outra 
forma à Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.  

 Tanto para Ilza Nogueira (1997, 2000, 2007 e 2008) quanto para Paulo Costa 
Lima (1999 e 2001), a produção do GCB refletiu as estratégias utilizadas pelo 
professor e membro do grupo Ernst Widmer, no ensino de composição. Porém, um 
dos aspectos menos estudados deste fenômeno continua sendo a geração e 
aproveitamento de iconografia musical não só como forma de promoção cultural e 
comercial quanto de construção da sua imagem identitária visual com ramificações 
que atingiram também a sua produção musical, fazendo com que os aspectos visuais 
fizessem parte, de alguma forma, do seu discurso musical em diversos níveis. 
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Luis Antonio Gómez Gómez - amoxhua1@yahoo.com.mx 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical "Carlos 
Chávez" del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura – Mexico  

 

Dos ayacachtli (sonajas) empuñadas por una figura  
zooantropomorfa metida en una olla de pulque 

 El propósito de este trabajo es mostrar las dos ayacachtli (sonajas o maracas) 
ubicadas en la página 23 del códice prehispánico denominado Códice Borgia, y que se 
han interpretado, desde 1904 hasta 2008, como "flores" empuñadas por un conejo, por 
Seler, Landa Abrego y Batalla Rosado; y por un animal bravo del monte, por Anders, 
Jansen y Reyes Jiménez.  Este amoxtli (libro pictográfico) prehispánico procedente de 
la zona Puebla-Tlaxcala, es una tira de piel de venado de 76 páginas (anverso y 
reverso), doblada en forma de biombo, cubierta con una capa de estuco blanco, sobre 
la que se pintaron escenas figurativas de tema religioso. La página 23 está formada 
por nueve cuadrángulos dispuestos en tres hileras. Arriba en el cuadrángulo del medio 
se encuentra el signo cozcacuauhtli (zopilote). Es el 16o signo, regido por la diosa 
Itzpapálotl (Mariposa de obsidiana). El día 1 cozcacuauhtli era muy buen signo, 
predecía una larga, próspera y alegre vida. Pero en esta página está regido por una 
figura zooantropomorfa no identificada. Se encuentra dentro de una olla de 
octecómatl (pulque), de la que se derrama esta bebida fermentada del maguey, con 
dos xóchitl (flores). Presenta dos amapámitl (banderolas) y tetéhuitl (papel de 
sacrificio), que muestran tlahitzcopintli (pequeños ángulos agudos) pintados. Una 
gran flecha con adorno de pelaje de conejo traspasa la olla. Los mismos elementos se 
ven en la olla de pulque, ubicada junto al signo tochtli (conejo); y junto a Mayáhuel, 
la Diosa del maguey, en la página 12 del manuscrito. Según Seler el “instrumento 
principal de la diosa es un carapacho de tortuga, áyotl [.] y lo toca con una 
cornamenta de ciervo. Con la otra mano ella agita la sonaja de calabaza, ayacachtli, 
que evidentemente llevaba una borla en su extremo, reproducida por el dibujante en 
forma de una flor." Anders, Jansen y Reyes García apuntan que "la pareja hace 
música, vive con alegría: el hombre - bajo la influencia del dios del baile - toca el 
tambor, y la mujer raspa un caparazón de tortuga con la cornamenta de un venado.”  
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Anna Cazurra Basté - acazurra@uoc.edu 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona – España  

 

Música e sociedade na Idade Média: O simbolismo da música na 
decoração escultórica do Lonja de la Seda em Valencia (Espanha)  

 Obra-prima da arquitectura gótica civil, a Lonja de la Seda (Mercado da 
Seda) de Valência é um dos edifícios mais emblemáticos da cidade. A rica decoração 
que embeleza o prédio simboliza a força e a riqueza do florescente século XV 
valenciano, mostrando o alto nível de desenvolvimento social e o prestígio alcançado 
pela burguesia valenciana. Também chamado de Lonja de los Mercaderes 
(comerciantes), se encontra no centro histórico de Valência, generosamente decorado 
com esculturas fantásticas e elementos vegetais, excelentes exemplos dos melhores 
escultores de Valência da época: Pere Compte e Johan Yvarra, que foram escolhidos 
em 1481 para a sua construção. Sendo a Lonja um edifício civil, as esculturas em alto 
ou baixo relevo que decoram o interior e exterior mostram liberdade criativa sem 
imposições ideológicas nem de propaganda. Assim, a iconografia surprende os 
visitantes pela sua fantasia e imaginação, presente em todo o edifício: Sala de la 
Contratación (Sala da contratação), El Torreón (a Torre), El Pabellón del Consulado 
(Pavilhão do Consulado) e o jardim, tudo em perfeita harmonia. O tema principal da 
obra que a unifica é o conjunto de Pecados Capitais e as formas de indenização ou 
compensação para a falta cometida. Paradoxalmente a música aparece simbolizando 
um duplo significado: por um lado, incitando o prazer sensual e, por outro lado, como 
libertador das falhas (ou seja, homens e mulheres cometendo esses "pecados", 
misturados com imagens simbólicas das virtudes e de pessoas virtuosas ou religiosas). 
Os instrumentos de percussão são predominantes, alguns deles do Extremo Oriente, 
indicando o desenvolvimento comercial da cidade. Instrumentos de sopro são tocados 
por animais ou figuras fantásticas (centauros), e instrumentos de corda são minoria 
(saltério ou guitarra medieval), enquanto o organistrum (hurdy-gurdy) ou o órgão não 
aparecem. Vou analisar o programa iconográfico das figuras fantásticas e animais que 
funcionam como gárgulas (3 no total) e aqueles que decora as portas principais (8 no 
total). Especial atenção merecem as 670 peças do artesonado do Pabellón del 
Consulado, composto por 22 músicos, tocando e dançando.   
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Daniel Tércio - danieltercio@gmail.com 
Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança – 
Universidade Nova de Lisboa  

 

Dançando na costa de Malabar 

 O ponto de partida desta preleção é uma tapeçaria do séc. XVI com 
representações de dança e música. Esta tapeçaria pertence a um grupo de 10 
tapeçarias atribuídas a Bartolomeus Adriaen, de Bruxelas, a partir de pinturas do 
artista flamengo Michel Coxie representando as vitórias portuguesas contra as forças 
islâmicas estacionadas na costa do Malabar. Álvaro de Castro, primogénito do Vice-
Rei D. João de Castro, foi o seu provável encomendador ou, pelo menos, quem as 
inspirou. 

 O grupo de tapeçarias pode ser visto como um memorial das campanhas do 
Vice-Rei português da Índia. A sequência constitui uma narrativa visual com os seus 
cenários (Diu, Goa, Pondá, Dabul, Salsete e Mardor), personagens (Mus-taphá 
Arrumi, Álvaro de Castro, D. Maria e D. João de Castro, grupos de fugiti-vos e de 
guerreiros vitoriosos) e cenas dramáticas (conquista, derrota, fuga, des-canso e 
celebração). Numa das tapeçarias encontram-se representadas mouriscas e danças de 
espadas, supostamente como celebração da vitória militar do Ociden-te sobre o Médio 
Oriente para ganhar o mercado das Índias orientais. Na análise tenciono rever essa 
perspectiva seguindo o conceito de heterotopia, de Foucault. Assim, o conjunto de 
tapeçarias pode ser vista como uma narrativa justapondo num único lugar real 
diversos espaços que são incompatíveis entre si. Mais do que considerar a iconografia 
dos triunfos e personagens como um espelho da realidade das campanhas na costa do 
Malabar, proponho reconhecer um sinal do programa ocidental de mercancia para 
essa região e, por assim dizer, como uma forma de propaganda. 

 Considerar-se-á a representação de danças como estratégia para ocupar 
espaço. A instalação num espaço leva a formas de colonização e partilha. No encontro 
inter-cultural, a representação do outro pode estar situada algures, entre a humilhação 
e a glorificação. Em todos os casos, mouriscas e danças podem ser vistas como 
estratégias para representar e regular os contrastes culturais. 
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Cristina Moreno Almeida - crismoralm@gmail.com 
School of Oriental and African Studies (University of London) –  
United Kingdom 

 

Popular youth culture in Contemporary Morocco and the re-
imagining of the nation: a case study of hip-hop  

 In the aftermath of King Hassan II, a new generation of Moroccans has 
become visible by means of the cultural and social movement called Nayda (in 
Moroccan Arabic ‘to wake up’ or ‘to stand up’). This youth is trying to break barriers 
through music production in order to subvert and resist dominant discourses that 
speak the nation, youth, freedom, religion, and issues on gender, among others. This 
paper researches their cultural production focussing on popular music, specifically 
rap, and its use of iconography to support their discourses. Particularly, the processes 
of appropriation and transformation of this genre prompt that, within the last decade, 
this new generation finds itself in the dilemma of fighting towards ‘modernity’ 
without losing the specificities of their own Moroccan identity. Moreover, this issue 
becomes especially important in a country with a geographical situation that links 
Africa, Europe and Middle East.  

 Hip hop groups in Africa and the Middle East have appropriated much of the 
American aesthetics, changing it, not only musically, but also iconographically. 
Accordingly, my main interest is the importance that this subculture gives to image 
and pictures in its performance and how it presents a way to create different political 
and socials discourses aligning and/or contesting the until now hegemonic ones. 
Therefore, under the Cultural Studies’ umbrella as a methodological tool and through 
discourse analysis, I unravel the nuances that their images and pictures highlight in 
how these groups are re-imagining the Moroccan nation. Hence, as a ‘neo-
nationalistic’ discourse appears to be deeply embedded in this genre, it is interesting 
to explore it from the iconographic perspective. More precisely, examine the use of 
Moroccan national symbols such as the flag or Fatima’s hand by different groups to 
support the idea that, although they all belong to the Nayda generation, their intake in 
the political discourse varies considerably. The social critic inherent to this genres 
combines with powerful images that helps this generation to speak out loud and reach 
a broader audience.  
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Beatriz Magalhães-Castro - bmagalhaescastro@gmail.com 
Universidade de Brasília - Brasil 

 

“Três séculos de iconografia da música no Brasil” de Mercedes Reis 
Pequeno: visualidade e construção de identidades na prática musical 
brasileira 

 O estudo propõe uma análise do conjunto iconográfico denominado “Três 
séculos de iconografia da música no Brasil” de Mercedes Reis Pequeno (Rio de 
Janeiro, 1921 - ), publicado em 1974 representativo das ações estabelecidas pelo 
trabalho desta pesquisadora enquanto Chefe da Divisão de Música e Arquivos 
Sonoros (DIMAS) da Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro. Constituída por 87 
imagens , selecionadas e organizadas por Pequeno, esta primeira exposição dedicada 
à iconografia musical brasileira, é organizada em três seções: “Danças e Festejos”, 
“Eventos Históricos” e “Cenas de Rua”, cada uma destas organizadas 
cronologicamente entre os séculos XVI a XIX. O estudo propõe uma abordagem 
comparativa (diacrônica) deste conjunto com o objetivo de estabelecer perspectivas 
analíticas sobre a construção de identidades visuais no país, refletindo estilos, práticas 
e épocas, de forma concomitante à representação de suas respectivas práticas 
musicais. Analisam-se os possíveis tautocronismos assim como a influência de 
elementos extramusicais nas suas construções. Propõe demonstrar não somente a 
relevância deste estudo pioneiro, como também a metodologia e conceitos 
empregados na sua organização, construção e qualificação. 
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Anna Maria Ioannoni Fiore - annamaria.ioannonifiore@poste.it 
Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio", Pescara – Italy  

 

The music-iconographic source to define cultural identities:  
faith, worship and popular traditions in the holy  manifestation 
of the Crib. An intercultural prospect 

 In 1492 the discovery of a "new world" led to the beginning of a revolution 
in economic, social, political, cultural and religious identity of many nations. Both 
colonizers and colonized were involved in a significant contamination of different 
cultural identities. The Catholic faith, deeply rooted in the culture of the "old 
continent", for centuries characterized the highest expressions of art (music, painting, 
sculpture ...) as expressive components of a Credo. The iconographic representations 
expressed the universal message of the Catholic Church with fascinating originality, 
often assuming surprisingly specific "local types" (clothing, musical instruments, 
dancing, geographic locations and cultural topoi). Therefore, starting from the 
reflection of music-iconographic sources of central Italy of the Renaissance period, 
today still little known, we will proceed to a comparative action with similar sources 
from Central-Western Latin America dating back to centuries immediately 
subsequent to the early phenomena of Christianization (sec. XVII and XVIII). 

 The comments will refer to the definition of the “transformative processes” 
of the Christian message from an extraspace and extratemporal dimension, analysing 
the assimilations of the typical figurative manners of the West culture, and their 
“implementation” in the places and times which those representations belong to. This 
perspective will lead to consider the corresponding or, vice versa, different models of 
behavior that the new foundations of Christian worship would create, as a result of the 
mixing with the local tradition elements. The Crib, dramatic depiction of the original 
pattern of the Christian message (the birth of the Saviour), represents the culmination 
of the affirmation of the religious identity in which you can find similarities and 
diversities. This reflection has the aim to solicit a broader perspective of a close 
examination of the resting current cultural phenomena of the autochthonous traditions 
and their possible conversions in a syncretic key. 
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Diósnio Machado Neto - dmneto@usp.br 
Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto – Brasil  

 

A civilização como projeto jornalístico: as imagens da música  
 nos diários de Santos e São Paulo entre 1860 e 1920 

 Desde a segunda metade do século XIX, os periódicos no Brasil foram 
veículos de difusão da cultura artística. Respondiam a modelos de socialização onde o 
lazer era uma atividade que crescia em importância, mas também aos conceitos de 
boa educação e bom gosto. As notícias sobre arte e a publicação de partituras ou 
matérias pedagógicas passaram a ser freqüentes. A recepção das artes alinhava-se ao 
entendimento de que uma nação que se pretendia apta ao desenvolvimento comercial 
e industrial deveria ilustrar-se nos protocolos da tradição européia. Este perfil 
fomentou o surgimento de "jornais nanicos" dedicados à "cultura artística", como "A 
tesoura" (1876-1877); "A Arte" (1896); a "Revista Nacional de Sciencias, Artes e 
Letras" (1877); "Revista Santos Ilustrado" (1903), por exemplo. Assim, o periodismo 
configurou tendências e estimulou alterações na construção subjetiva da imagem 
pública da música e do músico. Através da imagem, divulgava-se a música não mais 
no cânone do mestre de banda cujo trato módico refletia a indigência econômica 
herdada da colônia, ou do músico diletante simbolizando a indolência dos trópicos, 
cristalizado com sua viola acompanhando o canto para diversão em espaços 
conspurcados. Ainda, a mulher como músico também ganhava espaço e ajudava na 
locação da música como elemento de elevação crítica.  

 O objetivo dessa comunicação é compreender a dinâmica de formação de 
uma vida urbana no Brasil e suas imbricações imagéticas com as consolidações da 
recepção e prática da música. Especificamente, a comunicação visa estabelecer os 
padrões nas quais a atividade era representada. Ainda, analisará a representação 
musical através das escolhas iconográficas, dos ícones de estratificação social na 
representação do músico - da etnia ao gênero; e as mensagens subliminares nas 
iconografias sobre música, especialmente para as publicações destinadas às mulheres. 
Ademais, apresentará uma coleção de "comics" publicadas nos primeiros anos do 
século XX e que tinha a intenção de biografar os grandes nomes da história da 
música. 
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Ozório Christovam - ozorio.christovam@usp.br 
Diósnio Machado Neto - dmneto@usp.br 
Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto – Brasil  

 
A construção social dentro das casas de ópera no Estado de  
São Paulo entre 1870 e 1920: um estudo iconográfico  

 Durante o final do século XIX e o começo do século XX, o Estado de São 
Paulo passou por um desenvolvimento econômico intenso devido à mudança de uma 
economia baseada na agricultura do café para um modelo industrial. Nesse panorama 
econômico, a ópera consubstanciou-se num gênero de representação cultural que 
promovia a distinção social entre as classes, onde os barões de café se mostravam nos 
camarotes dos teatros recém construídos. A divulgação dessas montagens operísticas 
produziu uma quantidade considerável de iconografias, dentre estas cartazes e fotos, 
veiculados em mídias impressas como jornais e periódicos da época. 

 A pesquisa pretende verificar o montante dessa iconografia produzida ente os 
anos de 1870 a 1920 nas cidades de Santos, Campinas e Ribeirão Preto, formando 
assim um eixo de influência e interiorização da ópera no estado de São Paulo. O 
tratamento pretendido das fontes iconográficas é localizar os elementos de 
socialização através da recepção desse gênero musical, buscando as implicações de 
uma construção de consciência pública resultante dessas imagens cênicas, o que pode 
ser visto nas representações iconográficas das “Divas”. 

 Para a formação desse eixo de influência, foram escolhidas cidades que 
demonstraram durante esse período uma forte visibilidade no âmbito econômico e 
cultural: Santos, uma grande cidade portuária; Campinas, berço do maior compositor 
do gênero brasileiro; e Ribeirão Preto, com sua ascensão econômica culminado na 
construção de um grande teatro de ópera em 1930, o Theatro Pedro II. 
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Aspectos da Iconografia Musical do plafond do Salão Nobre do 
 Teatro Amazonas, A Glorificação das Artes  

no Amazonas (1899) de Domenico de Angelis  

 Este trabalho apresenta a descrição iconográfica de uma obra do patrimônio 
artístico amazonense: o plafond do Salão Nobre do Teatro Amazonas, intitulado A 
Glorificação das Artes no Amazonas, de autoria de Domenico de Angelis, realizado 
em 1899. No empreendimento da investigação histórica, foi feita a pesquisa 
bibliográfica, com vistas a desenvolver uma descrição iconográfica e uma apreciação 
estética da obra selecionada, a partir da teoria da arte de Erwin Panofsky, somada aos 
estudos de organologia.  

 A cidade de Manaus tinha sua economia no final do século XIX baseada na 
bem sucedida capitalização gomífera. O ápice econômico deste período proporcionou 
mudanças, inclusive na arquitetura. Desse modo, o Teatro Amazonas pode ser 
considerado o símbolo maior da transformação arquitetônica e social da cidade de 
Manaus. A Glorificação das Artes no Amazonas constitui uma parte da decoração do 
Salão Nobre. Foram identificados na obra os seguintes instrumentos: lira, trombeta 
lisa, trompete barroco, de piston, dois violinos e a dois bandolins napolitanos; 
também foi representado um grupo vocal com partituras musicais. Percebe-se, 
contudo, que os instrumentos não foram concebidos como uma cópia fiel, mas como 
uma referência alegórica presente na estética neoclássica, pois tanto a sua construção 
quanto sua postura de execução e escrita da partitura, não seguem um padrão de 
rigidez formal. 
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O quadro Pery e Cecy do Salão Nobre do Teatro Amazonas: a 
recepção de Il Guarany e a identidade nacional em construção e 
retroação 

 O Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, possui em seu Salão Nobre um 
conjunto pictórico onde predominam paisagens regionais. Uma pintura, entretanto, 
destaca-se das demais pelo tema. Com o nome de Pery e Cecy ela representa o 
momento da ópera de Carlos Gomes em que o heróico guarani salva sua amada do 
incêndio que põe fim à habitação colonial onde morava. A tela foi executada no ateliê 
dos artistas italianos Domenico de Angelis (1852-1900) e Giovanni Capranesi (1853-
1936), em Roma, por volta do fim do século XIX. A obra representa bem mais que a 
alusão à ópera que num primeiro momento facilita a idéia de ser aquele um teatro 
lírico. Em fins de oitocentos, Il Guarany era não só a ópera mais conhecida da lavra 
de um brasileiro, como obra e autor constituíam-se nos mais conhecidos exemplos da 
arte das Américas no Ocidente. Tal condição não foi alcançada por acaso. As raízes 
de tal sucesso envolvem uma política de estado que permitiu o aparecimento da 
Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, e, consequentemente, o próprio 
Gomes. Mas também a participação do compositor brasileiro na gênese e 
consolidação da scapigliatura, corrente que visava renovar e expandir os horizontes 
do teatro musical na segunda metade do século XIX. Os significados de Gomes para o 
Brasil no cenário lírico europeu de seu tempo não estão, portanto, afastados entre si. 
O quadro no Salão Nobre do Teatro Amazonas é prova disso. A escolha da 
proveniência do assunto adveio do contrato com o governo amazonense, mas o 
momento da ópera em questão, a ser materializado, parece ter sido idéia dos artistas 
italianos. Como Pery, Gomes é o herói americano, que salva sua amada do destino 
trágico e com ela parte para um futuro onde as diferentes raças e suas respectivas 
culturas podem proporcionar uma nova sociedade. Cecy representa uma Europa que é 
a síntese das imagens míticas da cultura ocidental, daquilo que deve ser salvo do 
destino que a vai consumir. A salvação e os seus agentes  não fizeram parte apenas do 
discurso ideológico do autor brasileiro, mas estão presentes no exemplo de retroação 
que os pintores italianos imortalizaram no Salão Nobre do Teatro Amazonas. 
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Imagens da música no Salão Nobre do Teatro Amazonas:  
o plafond de Domenico de Angelis (1852-1900) 

 O Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, possui em seu Salão Nobre um 
plafond de 14 metros de comprimento por 7,5 metros de largura, realizado em 
têmpera sobre linho lonado aplicado ao forro, de Domenico de Angelis (1852-1900). 
Este plafond é a única obra do conjunto pictórico-arquitetônico do Teatro Amazonas 
que foi assinada e datada em 1899. A obra assume um caráter singular por se tratar de 
uma pintura de perspectiva sotto in su, sob composição exclusiva com figuras sem 
recorrer à quadratura mediante o trompe l’oeil dos elementos arquiteturais. O artista 
italiano, reconhecido em Roma, onde mantinha um ateliê e contabilizava diversos 
trabalhos realizados na cidade, executou a obra do Salão Nobre retratando a 
Glorificação das Artes no Amazonas. O painel representa a alegoria da Glória 
rodeada por musas num céu povoado por anjos musicistas e uma selva equatorial sem 
menção a outros viventes. No primeiro grupo, a Glória, central e alada, levanta uma 
coroa de louros em cada mão para a consagração das artes. À esquerda estão as musas 
da Tragédia, Comédia, Dança, Música e Poesia Lírica, representadas com seus 
atributos iconográficos tradicionais, ao lado de Eros. Ao lado direito da Glória, estão 
a representação da Arquitetura, Escultura e Pintura. No segundo grupo, amorinos em 
composição elíptica se ligam ao último grupo, em que anjos tocam instrumentos 
musicais de cordas e de sopro. As extremidades do plafond estão ocupadas por 
vegetação regional, que estabelece uma relação da pintura com os painéis parietais, 
onde predomina a temática naturalista. Outras referências musicais podem ser 
observadas no conjunto de panos triangulares entre as arcadas, onde grupos de 
amorinos voam sobre as folhagens e por vezes tocam instrumentos. As imagens da 
música que predominam no plafond estão numa hierarquia superior em relação às 
demais artes representadas e também à natureza evidente nos painéis parietais. Assim, 
o plafond, peça central do salão, trata do momento em que a cultura ocidental e seus 
valores tradicionais tocam a floresta, ocasião também em que a perspectiva do 
encontro mudará seu destino, numa alegoria à expectativa prometedora dos efeitos 
que o Teatro Amazonas poderia causar sobre o meio em que estava inserido. 
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Iconografia da Batalha dos Guararapes:  
a presença dos soldados músicos 

 A Batalha do Guararapes marcou o fim do domínio holandês na capitania de 
Pernambuco no século XVII e o retorno da integridade territorial portuguesa na 
América. Essa vitória sobre um inimigo da coroa foi retratada por artistas nos séculos 
posteriores e é de se notar a presença constante de soldados músicos. Para entender o 
papel que essas patentes militares poderiam ter tido naquela praça de guerra nos 
baseamos nos registros da época feitos por Diogo Lopes de Santiago intitulado 
História da Guerra de Pernambuco.Levando em conta as funções atribuídas pelo 
modelo de administração militar português a tais soldados tentamos fazer uma análise 
pormenorizada de cada grupo e de seus instrumentos musicais no contexto daqueles 
eventos.  
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Puntas, Pies, Pasos y Pisadas:  
Iconografía del carnaval indígena en México 

 El presente trabajo aborda el estudio de las danzas del carnaval indígena 
mexicano a partir del análisis de imágenes que son testimonio de la diversidad 
cultural y ritual. En México han sido diversos los artistas que han abordado el tema en 
sus pinturas desde siglo XIX, como José Jara en “El carnaval de Morelia”, o mas 
reciente el “Arco Rojo” de Raúl Anguiano. Otro autores como Diego Rivera, José 
Chávez Morado y Fernando Leal también lo han abordo.  

 En México las danzas de carnaval se realizan con toros, caballos, diablos, 
mascaras y disfraces, transcurren entre la improvisación y la tradición que se hereda 
de generación en generación. La revisión de fuentes iconográficas nos permite 
realizar un estudio de estas danzas para poder establecer sus orígenes, desarrollo, 
cambios, estructura, así como determinar factores históricos que han influenciado en 
su ejecución. Estas obras narran la diversidad de formas estilos y festejos presentes, 
desde las costumbres de la meseta purépecha, en el estado de Michoacán, las danzas 
del estado de Tlaxcala y puebla hasta sus manifestaciones mas contemporáneas.  

 El carnaval permite el encuentro de bailes, música, juegos y máscaras para 
constituir un ritual indígena. Su práctica fue introducida por los españoles del siglo 
XVI y retoma diversos elementos de las celebraciones prehispánicas, como las danzas 
rituales a la Diosa de la Fertilidad. Su representación es tan diversa y varía según la 
zona del país. Como la mayoría de los países católicos, el carnaval se celebra a partir 
de la cuaresma y representa la fiesta más alegre para el disfrute del cuerpo, 
posibilitando tener otra personalidad mediante el uso de máscaras y disfraces, como 
parte de un espacio donde se come, bebe y danza. Carnavales mexicanos modernos 
como el de Veracruz y Sinaloa, han perdido todos los elementos originales del 
carnaval indígena. Así la iconografía viene a ser valuarte que guarda la memoria de 
una tradición que podría perderse.   
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Estudo iconográfico das Bandas no sistema da produção cafeeira  
do Estado de São Paulo: 1870-1920 

 A banda, a partir da segunda metade do século XIX, se torna uma instituição 
extremamente comum no Brasil em todas as localidades urbanas, seja em cidades de 
pequeno, médio ou grande porte. Nesse estudo escolhemos mapear as formações de 
bandas nas cidades de Santos, Campinas e Ribeirão Preto. O recorte metodológico foi 
feito partindo do influxo econômico entre o porto e a produção de café na qual a 
estrutura sócio-econômico-cultural se consubstanciava. Os limites temporais abarcam 
desde 1870 até 1920. Estas balizas consideram o desenvolvimento tanto da imprensa, 
como da transição da sociedade para modelos afeitos ao processo de industrialização 
da região e seu processo de mecanização da produção ou transporte. A hipótese 
levantada na pesquisa é de que a formação instrumental dessas bandas deveria 
obedecer a certos padrões. No entanto, observam-se variações tanto na formação 
musical como nos segmentos sociais constituintes dos músicos ocasionadas por 
diferentes motivos relacionados às pertenças de cada micro sistema em que estavam 
inseridos. O estudo iconográfico mostra-se fundamental na medida em que torna 
evidentes esses elementos de comparação. O objetivo da pesquisa é, então, mostrar 
como essas adaptações se deram a partir do que revela a iconografia existente: qual a 
formação instrumental, qual o tipo de segmentação social dos conjuntos e, por fim, 
qual o impacto das transformações na apresentação das bandas decorrentes de uma 
sociedade que migrava lentamente para a incorporação do sistema social nos padrões 
da industrialização, no início do século XX, assim como incorporava hábitos de 
imigrantes de diversos países.  
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Um estudo da música sacra no Brasil de 1893 a 1958:  
O Acervo do Frei Pedro Sinzig 

 Frei Pedro Sinzig, imigrante alemão, veio ao Brasil em decorrência da 
renovação franciscana ao fim do período imperial. Através do beneditino Michael 
Horn conheceu o Graduale de Solesmes, tendo contribuído diretamente na 
implantação da reforma gregoriana brasileira, baseada nas práticas de D. Mocquereau 
e demais beneditinos de Solesmes. Esteve à frente do movimento “Novo Canto 
Gregoriano”, atuando como agente da música sacra no Brasil. Dessa maneira exerceu 
as atividades de compositor, professor, musicólogo e maestro. Sua importância para o 
desenvolvimento da música sacra no Brasil rendeu o prestígio de ser ocupante 
fundador da cadeira n° 5 da Academia Brasileira de Música. Publicou diversos livros 
didáticos sobre teoria musical e composição, assim como o importante Dicionário 
musical (1945). Das suas principais composições destacam-se o Oratório Maria 
Santíssima, a Cantata Santa Cecília e o São Francisco de Assis. 

 O movimento de renovação do canto gregoriano, do qual Frei Sinzig 
participava, foi de suma importância para o desenvolvimento da música sacra 
brasileira. A variada gama de atividades exercidas por Frei Sinzig proporcionou um 
acervo iconográfico de imagens relacionadas a seus concertos musicais, ritos 
religiosos e atividades educacionais.  

 Através da busca no acervo que reúne as principais documentações 
fotográficas da atividade tanto musical como eclesiástica de Frei Pedro Sinzig, a 
pesquisa pretende realizar uma análise iconográfica da representação musical 
documentada de suas atividades, tendo como foco a recepção social e produção 
musical das obras divulgadas por Frei Sinzig. 
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Por uma iconografia da música popular brasileira 

 O presente trabalho propõe uma reflexão sobre as capas de disco produzidas 
no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960, utilizando três estágios de análise de 
significados visuais que permitem investigar elementos implícitos numa dada obra de 
arte, revelando um conjunto de elementos que vão além da simples percepção das 
cenas, pessoas e objetos descritos numa imagem. Serão discutidos alguns exemplos e 
capas de disco produzidos no Brasil, segundo uma abordagem pela iconografia 
musical e pelo design, revelando elementos extramusicais que reforçam as estratégias 
comerciais e conceituais de artistas como K-Ximbinho no processo de fazer e pensar 
música. 

 A percepção de que as capas de discos continham elementos extramusicais 
complementares ao discurso de K-Ximbinho, leva a observar que a capa de disco 
vinha deixando de cumprir seu papel primeiro, como embalagem, para também 
estampar a imagem do artista, associado ao conceito de sua obra. Nesse sentido o 
disco passa a ser visto como um álbum, pois não se resume apenas em divulgar uma 
quantidade de músicas, mas promover um conceito, divulgar as idéias e concepções 
do artista sobre sua obra. 

 Havia de fato uma proposta conceitual que se alinhava a um conjunto 
composto por prática, discurso e estratégias de divulgação desse processo. A 
divulgação se materializava tanto em matérias de jornal como nas capas de disco, esse 
último seria o produto que expunha uma trajetória do fazer musical daqueles artistas. 
Esse conjunto de significados não é facilmente percebido se forçamos a atenção 
exclusivamente aos materiais musicais. Faz-se necessário observar também elementos 
aqui entendidos como extra-musicais. Não são propriamente elementos musicais, não 
chegam a descrever diretamente um instrumento musical, um gênero ou estilo, mas 
dão conta de complementar a obra do compositor em questão. 
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Iconografia musical dos meios de comunicação de massa: 
A Rádio Gazeta de São Paulo 

 A Rádio Gazeta - SP, hoje pertencente à Fundação Casper Líbero, significou, 
para muitos iniciantes do canto lírico das décadas de 50 e 60 a  intensificação da 
consolidação de um mercado musical internacional da música erudita na cidade 
de São Paulo. Através de sua produção e difusão artística dos programas de 
ópera (especialmente as Cortinas Líricas e a Soirée de Gala), configurou-se como 
um espaço de formação para a consolidação profissional de cantores, sendo um 
lugar por excelência da transmissão de saberes musicais operísticos, como a 
difusão da técnica do bel canto no Brasil. E é neste contexto produtivo das artes do 
espetáculo que encontramos um importante momento da consolidação e de 
democratização do empreendimento da ópera em São Paulo, por meio da 
programação da Radio Gazeta, que está diretamente relacionado a um modelo de 
gestão, difusão e fruição da ópera italiana no Brasil. 

 Contamos fundamentalmente com o resgate da memória biográfica e 
documental/Iconográfica Musical da Rádio Gazeta –SP, quais sejam: fotos, desenhos, 
libretti, partituras revisadas, cartas e documentação pessoal dos arquivos pessoais de 
alguns cantores líricos, maestros e de profissionais que iniciaram suas carreiras 
artísticas nesta rádio, entre as décadas de 1950 e 1960. Objetivamos compreender o 
contexto histórico-social e musical através da produção, difusão e fruição de saberes 
musicais específicos. Saberes estes que se concretizam através de processos de 
produção de uma rica programação musical semanal, que incluíam desde récitas de 
óperas, muitas das quais completas e depois montadas diretamente no Theatro 
Municipal de São Paulo; obras de concerto, música de câmara, música popular 
nacional e internacional, além da transmissão de obras musicais inéditas no Brasil e 
da visibilidade conferida seja para artistas internacionais já consagrados, bem como 
para artistas nacionais em início de carreira, influenciando toda uma cultura musical 
na cidade de São Paulo e no Brasil.  
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