
    



 

Michael Nyman é uma das mais incontornáveis referências da música contemporânea, um 
compositor de exceção com uma obra vasta e reconhecida. 
Compositor, pianista, líder de orquestra e autor inglês, Michael Nyman nasceu a 23 de março 
de 1944, em Londres. Estudou na London Academy of Music e no King's College de Londres. 
Não se identificando com as correntes da época, mais concretamente com o modernismo 
internacional, Nyman abandonou a composição em 1964, preferindo trabalhar como crítico 
e musicólogo. 
A íntima relação que possui com o piano manifestou-se várias vezes ao longo da sua 
discografia e também na sua celebrada banda sonora para o filme de Jane Campion “O 
Piano”. Nyman assinou também bandas sonoras para filmes de Peter Greenaway e é autor 
de várias óperas, incluindo “Facing Goya” ou “Sparkie: Cage and Beyond”. 
Cidadão britânico, Michael Nyman já foi distinguido com uma condecoração pela Casa Real, 
possui no seu currículo prémios notórios como o Ivor Novello e o Golden Globe e, entre 
variadíssimos outros momentos altos de uma irrepreensível carreira, foi escolhido para tocar 
em Kyoto em 2007 como parte do evento Live Earth. 
 

"Eu não sou um grande inventor. O que faço é usar, roubar, adquirir, reproduzir ou 
reciclar música de outros músicos." 

Sítio oficial de Michael Nyman 
https://bit.ly/2Jv8Llf  

 

Plataforma MUBI – área dedicada a Michael Nyman 
https://bit.ly/3VG5wI6  

 

The Red Bull Music Academy - Interview: Michael Nyman 
https://win.gs/3Q9pcCS  

 

Jornal The Guardian – Interview How we made: Michael Nyman and Jane Campion on The Piano 
https://bit.ly/3WJ0lIr  

 

CUE TV - LIVE STREAMS & VIDEO ON DEMAND – Documentário Michael Nyman - Composer In 
Progress (2010) 

https://bit.ly/3jOfklZ  
 

Wise Music Group: Catálogo Wise Music Classical – compositor Michael Nyman 
https://bit.ly/3id2FI  

 

Sítio Internet Archive – recursos sobre Michael Nyman 
https://bit.ly/3X0KnJv  

 

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 
https://bit.ly/3jO3cBA  
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