Universidade Federal do Rio de Janeiro

7/22/12 12:24 AM

Busca

HOME

ADMINISTRAÇÃO

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

EXTENSÃO

POLÍTICA ESTUDANTIL

RECURSOS HUMANOS

CRIAR

A UFRJ
COMUNIDADE UFRJ

Escola de Música

UFRJ ON-LINE

VANESSA SOL - OLHAR VIRTUAL

COMUNICAÇÃO

Edino Krieger profere Aula Inaugural na Escola de Música
dmvi@reitoria.ufrj.br

SUPEREST - Superintendência Geral de Políticas
Estudantis: tem por objetivo constituir-se numa estrutura
pedagógico-administrativa vinculada ao Gabinete do Reitor,
voltada ao planejamento, coordenação, acompanhamento e
avaliação dos programas e ações direcionados à comunidade
discente.
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CRIAR: tem como missão identificar, estimular e promover
iniciativas inovadoras de unidades acadêmicas e órgãos
suplementares da UFRJ, além de constituir-se num elemento
de interface para o relacionamento e transferência dessas
iniciativas para os demais agentes do desenvolvimento
econômico e social, públicos e privados.
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Monitoramento de trânsito: Verifique o trânsito nas
saídas da Cidade Universitária pelas câmeras pela Prefeitura
da UFRJ - CET-Fundão.
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UFRJ EM PAUTA

Superintendência Geral de Comunicação Social da
UFRJ: atua como mecanismo comunicacional integrador da
universidade com as suas unidades acadêmicas e com a
sociedade em geral.

Reconhecido nacional e internacionalmente
por suas composições e com uma modéstia
incomparável, o compositor Edino Krieger
iniciou a Aula Inaugural realizada na Escola de
Música da UFRJ, na última terça-feira, 11 de
março, afirmando que não faria uma aula,
pois o que aprendeu, ao longo de seus quase
80 anos, não era suficiente nem mesmo para
ele.
Com uma vida inteira dedicada à música,
Edino Krieger explicou que a tradição musical
de sua família o influenciou. “A organização
musical familiar fez com que eu cultivasse o
interesse pela música popular brasileira.
Porém, meu pai insistiu para que eu estudasse
a música clássica”, ressalta.
Krieger explicou que, hoje em dia, um
compositor tem acesso a uma série de
elementos que não se tinha no passado e,
http://www.ufrj.br/detalha_noticia.php?codnoticia=5125

Campus UFRJ-Macaé: presença da UFRJ na produção de
conhecimento e no crescimento do município de Macaé e da
região do Norte Fluminense.

WebTV UFRJ:
veículo da Superintendência Geral de
Comunicação Social da UFRJ, orientado para a produção
de videojornalismo e produtos audiovisuais especiais.

Imagem UFRJ: banco de imagens da Superintendência
Geral de Comunicação Social da UFRJ.

Superintendência de Tecnologia da Informação e
Comunicação da UFRJ: é vinculada à Pró-reitoria de
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elementos que não se tinha no passado e,
por isso, não há como se manter fiel a um
único estilo de composição. “Raramente,
encontra-se um artista que faz música para
justificar um estilo”, enfatiza.
O compositor concluiu seu discurso afirmando
que 80 anos foram muito pouco para
aprender tudo precisaria. “Talvez, daqui a
mais 80 anos, eu saiba alguma coisa de
música e até volte aqui para dar uma aula
para vocês”, ressaltou, com modéstia, o
compositor.

Planejamento e Desenvolvimento (PR3).

UFRJ em Pauta: boletim eletrônico semanal produzido pela
Seção de Intercâmbio com a Mídia da Superintendência Geral
de Comunicação Social da UFRJ, destinado às redações de
órgão de imprensa

Para homenagear Krieger, que é Doutor
Honoris Causa pela UFRJ desde de 2002,
foram
feitas
três
apresentações
por
estudantes de Graduação e Pós-graduação da
Escola de Música de obras do compositor.
Eduardo Monteiro tocou Improviso para
flauta; o Quinteto Carioca tocou Quinteto
Embalos, composta por três momentos: Balanço de Breque, Ser ou não ser seresta
e Choro Canônico; Cristiano Pessoa interpretou Sonatina para Piano.

Publicado em: 14/03/2008
Informe sobre a Rede da UFRJ

17/07/2012

Reitoria da UFRJ é contra corte de ponto

13/07/2012

Banco de Sangue do HU pede ajuda à comunidade da UFRJ

11/07/2012

Avançar na negociação: a saída para a greve das Universidades Federais

11/07/2012

Escola de Química da UFRJ lança o Núcleo de Biocombustíveis, de Petróleo e de 05/07/2012
seus Derivados
Coppe contribui com pesquisas para descoberta da origem do Universo

04/07/2012

O silencioso desafio do ensino de Ciências para surdos

29/06/2012

Ópera na UFRJ apresenta "Così fan tutte", de Mozart

29/06/2012

Fundador do Movimento Slow Food dará palestra na UFRJ

25/06/2012

Coppe na Rio+20: programação de quarta-feira (20/6)

19/06/2012

Evento debate o trabalho das arpilleras chilenas

19/06/2012

Servidores da UFRJ se mobilizam e ganham apoio do Consuni

18/06/2012

Alunas da Coppe e da Poli-UFRJ apresentam projeto na Rio+20

15/06/2012

Centro de Ciências da Saúde insere projeto nas atividades da Rio+20

14/06/2012

Universidade entra para lista das 10 melhores da América Latina

14/06/2012

UFRJ desenvolve material para Universidade Aberta

14/06/2012

Projeto Rastreando os Sabores na Cúpula dos Povos

13/06/2012

Coppe-UFRJ lança nova versão de ônibus a hidrogênio na Rio+20

13/06/2012

Prêmio Jovem Cientista recebe inscrições
VOLTAR

http://www.ufrj.br/detalha_noticia.php?codnoticia=5125
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