
Charles Roussin 
 

Sua formação musical deu-se inicialmente na Guitarra Clássica,        
instrumento no qual obteve seu primeiro bacharelado em Música pela          
Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte/Brasil), sob a orientação          
de José Lucena Vaz e Fernando Araújo. Como guitarrista participou de cursos            
e masterclasses com os professores Turíbio Santos, Fábio Zanon, José          
Antonio Escobar e Hopkinson Smith, e atuou em diversas formações de música            
de câmara.  

Paralelamente ao estudo da Guitarra Clássica, Charles Roussin        
desenvolveu também estudos de Direção Orquestral, sendo Mestre e Bacharel          
nesta área pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi aluno de            
Oiliam Lanna e Sílvio Viegas. Foi orientado ainda pelos maestros Holger           
Kolodziej, Roberto Tibiriçá (de quem foi maestro assistente por dois anos),           
Isaac Karabtchevsky, Osvaldo Ferreira, Ernst Schelle e Jean-Marc Burfin.  

No Palácio das Artes (Belo Horizonte/Brasil), após dois anos à frente do            
Coral Lírico de Minas Gerais (2003-2004), foi por quatro anos maestro da            
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (2008-2011), cumprindo uma extensa e          
diversificada programação de Concertos Sinfônicos, Concertos no Parque,        
Concertos Didáticos e espetáculos cênicos, e também turnês pelo interior do           
país. Vários concertos sob sua direção foram gravados e transmitidos pela           
Rede Globo Minas e pela Rede Minas de Televisão.  

Junto à Orquestra de Câmara de Itaúna e à Orquestra de Câmara de             
Ouro Branco realizou um grande trabalho de formação musical e divulgação da            
música erudita pelo interior do Brasil entre os anos 2000 e 2015, tendo neste              
período estreado diversas obras orquestrais de compositores brasileiros. Foi         
diretor artístico da Semana da Música de Ouro Branco e do Festival Nacional             
de Música de Divinópolis, eventos que reuniram alunos de toda a América            
Latina, assim como professores da Alemanha, Rússia, EUA, Holanda, Portugal,          
Chile e China.  

Charles Roussin dirigiu diversas orquestras e coros no Brasil e em           
Portugal, como o Coral ARS NOVA, Coro de Câmara e Orquestra Sinfônica da             
Escola de Música da UFMG, Orquestra de Câmara SESIMINAS, Orquestra          
Sinfônica da Paraíba, Camerata Antiqua de Curitiba, Orquestra Filarmonia das          
Beiras, Orquestra Sinfônica da ESART e Orquestra Académica Filarmónica         
Portuguesa. Seu repertório contêm diversificadas e significativas obras        



orquestrais, sinfônico-corais e títulos operísticos, do Barroco à música         
contemporânea.  

Em 2011 ingressou como professor efetivo na Escola de Música da           
Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua nas áreas de Direção           
Orquestral e Opera Studio. Desde 2015 encontra-se licenciado desta instituição          
para frequentar o doutoramento em Direção de Orquestra na Universidade de           
Aveiro, onde desenvolve pesquisa sobre a música dramática do século XVIII,           
tendo como foco de seu trabalho a serenata La pace fra la Virtù e la Bellezza,                
escrita pelo compositor napolitano David Perez.  

 

 

 

 

Críticas em jornal  

 

“Em noite de gala, assim conceituada pelo elevado padrão em que se acha a              
orquestra, o Grande Teatro do Palácio das Artes viveu gloriosos momentos. Programa            
de extrema complexidade, menu de sabor incomparável, ou a mostra de Stravinsky,            
Guerra-Peixe e Copland.  

Sob lúcida e eficiente regência do maestro Charles Roussin, o evento revestiu-se de             
sobriedade. Sonoridade e afinação em que entradas, andamento, enfim a dinâmica em            
todos os seus aspectos, conferiram ao seu condutor indiscutível qualificação.”  

HOJE EM DIA – 14 de abril de 2008  

 

“Vozes, instrumentos, dança e um Villa-Lobos bem brasileiro, cardápio de refinado           
sabor. Nada menos que uma seleção dos choros populares. Ou a confirmação do             
brilhante desempenho do Coral Lírico e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais,            
assim como da Companhia de Dança do Palácio das Artes. 

Cenografia de Ione Medeiros, coreografia de Jomar Mesquita e a regência de Charles             
Roussin, sob todos os aspectos dignas de aplausos.”  

HOJE EM DIA – 1º de junho de 2009  


