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RESUMO

Objetivos

- Criar uma coleção livros com partituras da música brasileira;

- Registrar e divulgar a produção musical que ocorre nos grandes centros e fora deles;

- Criar um banco de dados contendo informações sobre os compositores, estilos e gêneros representativos da música brasileira.

Justificativa

Temos hoje em nossas bibliotecas uma série de livros de partituras que, na grande maioria, retrata a obra de apenas um compositor ou um estilo musical. Este projeto idealizado

pelo músico Toninho Horta possui um repertório abrange músicas do início do século XIX até composições contemporâneas. Toninho Horta vem trabalhando na construção deste

livro desde a década de 80 e pretende lançá-lo brevemente celebrando os 30 anos do Primeiro Seminário de Música Instrumental de Ouro Preto, local onde a ideia surgiu em

1986.

O Livrão da Música Brasileira será de grande importância para a música no Brasil, pois terá uma das maiores coleções de partituras de estilos diversos já reunidas e compositores

de todo Brasil. Além do livro de partituras o projeto inclui também um livro contendo letras das músicas, gênero e andamento das mesmas, biografia dos compositores, verbetes

comentando cada composição e também cinco indicações de gravações representativas da cada música sendo uma delas a referencia para a transcrição da partitura que estará

no Livrão.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pelo aluno proponente nesta pesquisa são referentes à organização e alimentação do banco de dados do livro como:

- Pesquisa e recolhimento de material novo para ampliação das obras contidas no Livrão;

- Contato com autores das obras ou seus representantes para coleta de partituras, arquivo digital da partitura, biografia, verbete, fotografias, áudio e autorização de uso de

imagem e foto;

- Controle do estágio de elaboração das partituras.
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