
Press release 

 

O festival “Temporadas Russas no Algarve” é realizado com o apoio do Cônsul 

Honorário da Federação Russa no Algarve, da Camara Municipal de Loulé, e Agencia 

Rossotrudnichestvo. 

 

As "Temporadas Russas no Algarve" são um Festival de arte clássica e 

contemporânea. Em novembro de 2021 apresentamos ao público do Algarve o 

melhor da arte russa e eslava.  

O Festival será inaugurado no dia 7 de novembro, quando se levará a cabo a 

transmissão da Ópera "Russalka" (Sereia) de Antonín Dvorák. Solistas - estrelas da 

ópera Renée Fleming, Piotr Beczala, Dolora Zajick.  

A Diretora musical do Festival Irina Svechnikova: "Russalka", de Antonín Dvorák, é 

uma das óperas mais belas e perfeitas musicalmente, que combina o exotismo dos 

contos de fada eslavos e a fluidez melódica wagneriana". 

Durante o intervalo será oferecido para os convidados o buffet tradicional russo.  

Local: Loulé. Auditório do Solar da Música Nova. 

7 de novembro 2021. 17h00 

entrada gratuita 

Link da ópera - https://youtu.be/wsAqxzajJkA 

 

O Festival continuará no dia 21 de Novembro no Cineteatro Louletano.  

Os convidados poderão apreciar a música russa de século XIX – haverá a 

interpretação das peças musicais pelo quarteto de cordas e as peças para o 

piano. Na segunda parte do concerto será apresentado o ballet “As pinturas de 

uma exposição” 

No programa: 

- Compositores russos Liadov, Rimski-Kórsakov e Glazunov: Variações sobre o tema 

russo para Quarteto de Cordas 

- A. Borodin. Quinteto para Piano e Quarteto de Cordas, tonalidade Dó menor 

Interpretação: Vol' Art Ensemble 

 

Os convidados poderão ver a interpretação coreográfica da música do compositor 

russo Modest Mussorgski "As pinturas de uma exposição". Este Ballet único será 

apresentado pelos artistas da Companhia de Dança do Algarve. A coreografia de 

ballet "Matrioska" é de Evgeniy Belyaev, Natalia Abramova e Eliana Carvalho Moreira. 

Música de Modest Mussorgski esta interpretada pelo pianista português famoso 

Vasco Dantas.  

https://youtu.be/wsAqxzajJkA


Coreografo Evgeny Belyaev:  "Matrioska é um símbolo da terra russa , constitui-se por 
uma série de bonecas encaixadas dentro de outras e é a partir desta ideia que se 
chega ao conceito no espaço de uma galeria onde os vários quadros de uma exposição 
se apresentam com diferentes camadas e que o real e o imaginário se fundem num 
conjunto de imagens e situações provenientes dos contos populares russos". 
 

Durante o intervalo os convidados poderão disfrutar do buffet russo tradicional e 

a exposição “Os Hérois de Fedor Dostoievski nos filmes e obras teatrais” (Está 

aberta no CineTeatro de 15 a 21 de novembro) 

No mesmo dia no âmbito do festival “Temporadas Russas no Algarve” vai haver o 
desfile de coleção de roupa da artista Aleksey Onishchenko e joias da designer Natalia 
Dmitrieva. A Natalia é mais inspirada pela natureza, mas o Aleksey está dedicado a 
cultura de fado, roupas de cor preto das estudantes da universidade de Coimbra e 
vestidos pretos das noivas da região do Minho.  
 

21 de novembro 17.00 

CineTeatro Louletano. Loulé 

entrada livre 

 

Site oficial do festival 

www.fadorusso.com 

http://www.fadorusso.com/

