
ASTOR PIAZZOLLA, bandoneonista e compositor,
revolucionou o tango e deixou a sua marca noutras 
músicas, do jazz à música erudita. Quase três décadas 
após a sua morte, o seu legado é único e o seu estilo 
continua a manter a mesma frescura vibrante. Há dois 
anos, alguns dos nomes maiores da música erudita 
prestaram-lhe homenagem num disco duplo,
“The Sound of Piazzolla”, entre eles Martha Argerich, 
Daniel Barenboim, Gidon Kremer e a sua Kremerata 
Baltica, Mstislav Rostropovich, Alison Balsom, 
Emmanuel Pahud, The Alban Berg Quartet, The 
Artemis Quartet, e os violoncelistas da filarmónica de 
Berlim. As suas peças são constantemente revisitadas.

PIAZZOLLA
OS ANOS DO TUBARÃO
UM FILME DE DANIEL ROSENFELD

ESTREIA 
FINS-DE-SEMANA NO CINEMA MONUMENTAL
Domingo, 7 de Abril às 19h00
Sessão apresentada por Juan Calvi (músico, clarinete 
baixo, escritor e professor na Universidade Madrid)
e André Hölzer (músico, bandoneonista, investigador 
da “res naturalium” e biólogo).

Sábado, 13 de Abril às 14h00
Domingo, 28 de Abril às 21h30

Piazzolla, los años del tiburón

PIAZZOLLA, OS ANOS DO TUBARÃO (2018), o filme
de Daniel Rosenfeld, traz-nos imagens e registos áudio 
inéditos, para construir o retrato de Piazzolla e da sua 
música. Este material de arquivo foi encontrado pelo 
filho de Piazzola, Daniel, também músico, que
o cedeu ao realizador, e que permite um olhar pessoal, 
com histórias de família e das polémicas em que
o compositor se envolveu, e inclui ainda uma série
de conversas gravadas entre Piazzolla e a sua filha, 
Diana, sobre arte e composição musical.



Daniel Rosenfeld enviou-nos a seguinte mensagem 
para os espectadores desta sessão especial:

Amigas e amigos,
Obrigado por estarem aqui, hoje, e um agradecimento 
especial ao Paulo Branco, ao António M. Costa,
à Medeia Filmes e ao Lisbon & Sintra Film Festival,
que é a inveja daqueles que não vivem em Portugal.

Gostava muito de estar presente nesta sessão. Acredito 
que existe uma conexão secreta entre a Argentina
e Portugal, entre escritores, entre filmes que cruzam
os mares, e as músicas, como fado e o tango. 

As melodias melancólicas, ou agitadas, de Astor 
Piazzolla despertam em mim uma pergunta difícil:
“de onde vem a música”? 

Esta é, possivelmente, uma pergunta sem resposta, 
mas as cifras de muitos artistas repetem-se: no amor, 
no desamor, na infância.

Nos três anos que dedicámos a fazer este 
documentário, encontrámos alguns arquivos de forma 
milagrosa, em caves e sótãos, já que na Argentina não 
existe uma cinemateca do estado. Talvez a memória 
futura será construída a partir dos fragmentos que 
deixamos, dos negativos perdidos e encontrados.
Dos fragmentos encontrados de Piazzolla, fascina-me 
ver um artista que cria um alfabeto, uma linguagem, 
que nos incentiva a viver a vanguarda como uma 
revolução. 

Boa sessão,
Daniel Rosenfeld
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