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O Vôo da
Concord –

Os Perigos
do Estúdio
de Gravação
por

S

e você é um pianista erudito, inevitavelmente
sente um certo vazio em frente ao seu
aparelho de som. Suponhamos que você
decida tocar a famosa peça x. É possível
achar cinquenta gravações diferentes da mesma,
nas quais cinquenta ilustres pianistas destilaram
cinquenta vidas inteiras de dedicação. Um amigo
entendido no assunto afirma que o pianista y fez a
gravação “definitiva”. Você ouve a versão do pianista
y para a peça x e a acha chata. Isso é aterrorizante:
e se essa chatice na verdade for uma maturidade
artística que não se alcançou ainda? Você corre de
volta ao piano e tenta tocar a peça de maneira mais
chata, buscando algum insight. E isso não é tão fácil
quanto parece.
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Jeremy Denk

Sempre que eu volto à casa dos meus pais, meu pai
deixa o aparelho de som ligado o dia inteiro. Recolho-me no meu quarto, em meio aos meus troféus de concursos de ortografia e datilografia da época do colégio,
pensando em todas as horas e lágrimas registradas naquele papel de parede com estampas musicais. Lembro-me de meus pais constantemente me mandando
estudar piano, com a melhor das intenções, mas sem
que eles próprios tivessem de fazê-lo. Vejo-me à mercê
de ressentimentos infantis: será que meu pai realmente
absorveu toda a música que preenche esta casa? Essas
interpretações perfeitas, editadas — não apresentações
ao vivo —, são a principal forma pela qual ele vivenciou a música. São artefatos manipulados, dos quais foi
arrancado o espetáculo essencial do esforço humano.

Jeremy Denk em seu apartamento tocando a Sonata Concord, de Charles Ives. Foto de Pari Dukovic.
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T

odo ano, músicos clássicos gravam a si mesmos
para a posteridade. O tempo em que de fato
ganhava-se dinheiro fazendo isso acabou há
muito, mas nós persistimos. É uma forma de
nos tornarmos visíveis, de escaparmos da fugacidade
da performance e de alcançarmos pessoas que jamais
nos assistirão ao vivo em um concerto. Porém, tratase de uma transação perversa: pagando uma quantia
considerável — hoje em dia, poucas gravações são
realizadas apenas com o dinheiro da gravadora
—, você recebe em troca muitas horas de um
sofrimento narcisista. Talvez por causa disso eu tenha
desenvolvido um sentimento ambíguo em relação
às gravações. Hesitei desesperadamente em lançar
um CD com obras de Bach — um dia delirante e
movido à cafeína editando diferentes takes em Seattle,
seguido por anos de indecisão antes que eu viesse a
finalizá-lo, já transformado numa pessoa diferente
daquela que tinha gravado o álbum. Mas há alguns
anos, durante um almoço, meu empresário me
falou de forma severa: “Precisamos de um produto
que chame atenção, algo para você vender em seus
concertos”. Então, fatalmente, os negócios vieram ao
encontro da vaidade. Um crítico me ouviu tocando a
Sonata Concord, de Charles Ives, e disse que eu tinha
de gravá-la: “Você está vivendo um momento especial
com a peça, e nunca sabemos quanto tempo isto
pode durar”. Fui seduzido pela expressão “momento
especial”. E eu amava a peça loucamente. Decidi
transformar esse amor pela obra-prima de Ives em
algo permanente, de preferência algo envolto em
uma irritante proteção de plástico, que leva anos
para ser retirada.

S

e você costuma tocar obras de Charles Ives,
tem que lidar com a desconfiança dos céticos,
que se referem a ele como “um corretor de
seguros louco”. Isso é frustrante. Na verdade,
ele era um corretor de seguros espetacular, fundou
uma corretora e fez fortuna com ela. E, apesar de

seu emprego diurno, não era um diletante, e sim um
incomparável, rabugento visionário.
Ives se destacou como estudante de composição
na Universidade de Yale na última década do século
xix e sabia que iria dedicar sua vida à música. Mas
entendeu que a música dissonante e caótica que
gostaria de compor não encontraria muito espaço
no cenário musical de seu tempo, sóbrio e centrado na Europa. Escrevendo durante a noite e aos finais de semana e publicando por conta própria, Ives
compôs exatamente como bem entendia. Apesar
de terem sido escritas no início do século xx, suas
obras têm mais em comum com a avant-garde que
viria à tona algumas décadas depois.
A Sonata Concord, escrita ao longo de alguns anos,
representa a tentativa de Ives de sintetizar todo seu
pensamento — sobre música, arte e vida — em um
único e amplo depoimento. Quando foi impressa
pela primeira vez, em 1920, Ives escreveu também
um ensaio de cem páginas no qual explicava que a
obra era uma “impressão sobre o espírito do transcendentalismo associado por muitos à [cidade de]
Concord, Massachusetts, de meados do século xix”.
A Sonata é dividida em quatro movimentos — “retratos impressionistas de Emerson e de Thoreau, um
esboço sobre a família Alcott e um Scherzo dedicado
a expressar a leveza frequentemente encontrada na
faceta fantástica de Hawthorne”.1 É repleta de politonalismos e polirritmias avassaladoras: bandas cacofônicas, melodias simples de salão representando Beth
Alcott tocando a espineta da família e uma infinidade
de citações das famosas notas iniciais da Quinta Sinfonia, de Beethoven, obra pela qual Ives era obcecado.
O resultado é não apenas moderno, mas pós-moderno: a peça é um iPod em modo aleatório, com
vontade própria. E dela emerge um paradoxo: apesar
de todo o pioneirismo de Ives e suas técnicas, essa
música evoca uma tenra nostalgia pelos Estados Unidos da segunda metade do século xix. A Sonata Concord recria para nossos ouvidos um mundo extinto.

1. Ralph Waldo Emerson (1803-82), Henry David Thoreau (1817-62) e Nathaniel Hawthorne (1804-64) foram escritores. Vivendo em Massachusetts no início do século xix, Amos e Abby May Alcott eram intelectuais liberais e militantes de
causas como o abolicionismo e os direitos das mulheres. A segunda filha do casal, Louisa May, narrou a história de sua família e da Guerra de Secessão no livro Little Women (1868) — em que sua irmã Beth é uma das personagens principais. N.E.
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Meu vício na obra de Ives começou num verão
no festival de música da Universidade de Mount
Holyoke. Eu tinha vinte anos e estava aprendendo seu Trio Para Violino, Violoncelo e Piano. Há um
momento impressionante no Trio em que o pianista executa um borrão de notas agridoces em volta
de um acorde de Si Bemol Maior. Eu sabia que o
trecho era importante e me perguntava: “Será que
meu som está muito vago, ou muito claro?” (um
problema recorrente ao se interpretar a música de
Ives é encontrar a quantidade ideal de desordem).
Também estava confuso por não saber para onde a
frase caminhava. Havia aprendido que as frases supostamente devem “ir” para algum lugar, mas essa
passagem parecia serenamente determinada a vagar.
Uma tarde, eu e o violinista do grupo estávamos
saindo de carro do campus e cruzamos o rio Connecticut. Olhando pela janela, ele disse: “Você devia
tocar o trecho desse jeito”. Do alto da ponte, o rio
parecia inacreditavelmente largo, e, ao invés de uma
única corrente, parecia haver um milhão de correntes
simultâneas — apressados e preguiçosos rios dentro
do rio, bolsões mágicos sem movimento algum. As
luzes do fim de tarde davam à água uma tonalidade
rosa, laranja e dourada. Era a mais bela, tranquila e
sinuosa multiplicidade.
Instantaneamente, eu soube como executar aquela passagem. Mais do que isso, a música de Ives me
fez enxergar os rios de um jeito diferente: séculos
de música clássica os haviam enfeitado, ignorando
sua realidade com o intuito de transformá-los em
objetos musicais. Schubert utiliza riachos que fluem
de forma melodiosa, sussurrando consolo no ouvido de amantes suicidas. Wagner coloca donzelas e
fatídicos anéis no fundo de um Reno que aflui heroicamente. Ives é diferente. Ele apresenta correntes
que se cruzam, sujeira, mormaço — a desordem de
zilhões de partículas rastejando correnteza abaixo.
Seus rios não são encarcerados por histórias e desejos humanos; eles cantam a beleza de seu próprio
fluxo e aleatoriedade.

T

alvez você imagine que fazer um disco
seja uma experiência adorável: entra-se
no estúdio com a equipe; o ambiente é
divertido; gravam-se as faixas; encontrase a atmosfera adequada; o produtor suspira com
admiração e alguns detalhes são corrigidos aqui e
ali. Na realidade, quando chega o dia da gravação,
acordo assustado, pensando: “Hoje tenho que tocar
esta peça melhor do que jamais toquei ou tocarei”.
No caminho para o estúdio, paro em uma mercearia
para comprar meu estoque de lanches. Hoje preciso
comer feito um cavalo, um animal de carga — não
pelo prazer, mas pela energia. Vou amontoando
queijo, frutas, carne, latas de café, barras de proteína
saudáveis, pecaminosos cubos de açúcar, algo digno
de um abrigo nuclear.
Chegando ao Purchase College, que abriga o estúdio de gravação, o táxi me deixa em uma pouco
promissora esquina do gigantesco estacionamento.
Passo com meus mantimentos por uma caçamba e
por uma porta verde entreaberta. Meus olhos vagarosamente se adaptam à escuridão no interior do
prédio. A área atrás do palco é encantadoramente
stalinista — muros de concreto sem janelas com setas apontando para os misteriosos camarins C1-C12.
O produtor e seu assistente já estão aqui há algum
tempo, descarregando uma quantidade enorme de
equipamento, equivalente ao que se levaria para uma
expedição no Himalaia — caixas gigantes, tripés,
cobertores. Cabos cruzam o palco, que lembra um
ferro-velho, com um piano abandonado no meio.
Os microfones e o piano se encaram como se
fossem inimigos. O piano é um instrumento muito
delicado de gravar, com um problema existencial:
ataque e decaimento,2 uma morte em cada nota.
Tenta-se capturar o sibilo, a claridade do começo
de cada nota, mas também se quer captar o canto
efêmero que vem em seguida. É um equilíbrio complicado, e as almas do piano e do pianista dependem
dele. A distância do microfone para o piano é uma
variável-chave, afetando a curva do som e o quanto

2. O termo “ataque” se refere à fase inicial do som. Em muitos casos, principalmente nos instrumentos de corda pinçada
ou percutida como o piano, após o ataque o som sofre um decaimento de intensidade, antes de se estabilizar. N.E.
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se capta de ambiência da sala ou do som direto do piano. E como o instrumento tem o formato de harpa,
abrangendo desde as espessas cordas graves até as pequenas cordas agudas, o ângulo preciso do microfone
determina o formato do som — mais gordo ou mais
magro, mais estridente ou mais encorpado. E, para
terminar, os microfones não são neutros; cada um é
como um ouvido, com tendências específicas.
Todo esse conhecimento está muito além dos meus,
mas não dos do meu produtor Adam Abeshouse, que
organizou tudo para criar uma imagem sonora que
ele considera adequada à música que vamos gravar.
Por alguma razão, começo a pontificar: “Por que a
chamada ‘música contemporânea’ é tão frequentemente gravada com uma sonoridade pontiaguda
e percussiva, como se o caráter cantante do piano
fosse uma fraqueza a ser afastada? Isso tende a fazer
com que a música pareça um esboço dela mesma.
Não quero que minha gravação de Ives soe esquelética, com cheiro de ‘música contemporânea’. Quero que seja bela e romântica — diferente, mas não
separada do universo de Brahms. Quero captar as
alternâncias de dimensão criadas por Ives, seu mergulho nas memórias, nevoeiros e ecos, e para tanto preciso de uma paleta sonora sedutora, onírica.”
Adam acena com a cabeça e faz alguns ajustes, que
podem ou não fazer alguma diferença. Certamente
ele não vai me contrariar neste início do processo.
Depois do microfone, volto minha atenção para
o piano. Alguns meses atrás, fiz uma visita para conhecer o instrumento. Passei cerca de uma hora com
ele e me apaixonei impulsivamente. Mas em alguns
meses muita coisa pode acontecer — mudanças de
temperatura e umidade e realinhamentos das partes
de madeira e de metal. Hoje o piano troveja maravilhosamente, mas, quando mudo subitamente para
um sussurro (uma manobra recorrente em Ives), ouve-se um zumbido metálico perturbador. Isso é sério. Toda vez que uma tecla do piano é pressionada,
um abafador de feltro é levantado, permitindo que a
corda soe; quando se solta a tecla, o abafador volta a
tocar a corda, interrompendo seu som (a menos que
o pedal de sustentação esteja pressionado, fazendo
com que o som persista). O encontro do abafador
com a corda — especialmente quando ocorre lentamente, de forma gradual — é propício a acidentes.
O menor desalinhamento produz um certo tipo de
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borrão sonoro. Nos acordes gigantes de Ives, com
tantos feltros subindo e descendo, estamos falando
de um verdadeiro festival de borrões.
Discuto com o técnico de piano, que olha para
mim mostrando muito mais desconfiança do que
simpatia. Infelizmente, o piano é feito de “coisas” físicas que não se pode evitar, não é possível simplesmente atualizar seu sistema operacional. Tento me
mostrar paciente enquanto ele realiza os ajustes. O
técnico confere um punhado de abafadores, ajusta os
martelos de madeira, afrouxa seus feltros com uma
agulha e torce os braços de metal que os sustentam.
Uma quantidade de tempo valiosa vai passando.
Após o que parece ter sido uma hora, ele remonta o
piano e me chama para testá-lo. Ele fez um excelente
trabalho, isto é, apenas vinte e cinco por cento dos
chiados permanecem. Irritante, mas aceitável.
Desde adolescente, sonho em fazer o disco perfeito.
Mas, antes de tocar a primeira nota, me vejo cedendo e
fazendo concessões, na familiar esfera do “satisfatório”.
“Estamos prontos?”, Adam pergunta.

O

único jeito de começar é mergulhando
de cabeça. Então toco o primeiro
movimento, “Emerson”, do início ao
fim, por quinze intensos minutos.
Tocar é um alívio para o corpo, como mergulhar em
uma piscina. Mas, quando acabo, é hora de escutar o
resultado na cabine de Adam, um bunker sem janela
do qual todo prazer sensorial foi removido.
O paradoxo mais enlouquecedor das gravações é
que o que se ouve no playback não lembra em nada
o que você tem certeza que acabou de tocar. Você
ouve duas faixas ao mesmo tempo: a que deseja tocar e a que de fato produziu. As notas flutuam na
sua frente sem as suas motivações, sem o esforço
físico necessário para executá-las, e meus músculos
se contraem de um jeito esquisito enquanto escuto.
O microfone altera minha interpretação, inevitavelmente. Nos takes seguintes, me pego conversando comigo mesmo por um ouvido eletrônico, tentando encontrar a verdade por tentativa e erro. Há
vários trechos em que não consigo alcançar o que
quero, outros em que me dou conta de que não sei
precisamente o que quero. Fazemos mais algumas
passadas do início ao fim para escolher um take que
sirva de base.

Depois caminhamos lentamente ao longo do movimento, isolando e aperfeiçoando trechos. A primeira
coisa que precisamos aprontar é uma cadenza próxima
à abertura — uma explosão em que Ives, na tentativa
de retratar as epifanias desordenadas de Emerson, joga
cruelmente na nossa cara todos os temas do movimento, impacientemente amontoados uns sobre os outros.
A ideia é que a cadenza soe improvisada e imprevisível,
e a fazemos umas dez ou quinze vezes. Como é possível extrair espontaneidade do seu oposto?
Um desafio similar vem à tona na passagem em
que Ives retrata a poesia de Emerson, em oposição à
sua prosa discursiva. Ela consiste em uma série fantástica de imagens em queda que vão se modificando,
ainda que permaneçam essencialmente as mesmas,
como frases paralelas em poesia, se alongando, condensadas, todas “rimando” em Dó Maior. Com um
ostinato extático, o trecho evoca um pastor em seu
sermão, cada vez mais eufórico em torno de seu tema
inicial. Enquanto isso, na mão esquerda, Ives escreve arpejos complicados, indicando acentos em notas
fora dos tempos fortes, perversamente independentes do ritmo da mão direita. Muitas dessas notas não
“pertencem” ao tom de Dó Maior — mas quem conhece as manhas do blues poderá reconhecê-las. Essas blue notes, essas notas sujas e erradas tocadas nos
tempos errados, são a alma desta passagem. Porém,
quanto mais rápido e descomedido você for, mais difíceis de executar elas se tornam. Em uma performance ao vivo, em algum momento próximo ao clímax, abandono alegremente a expectativa de tocar
todas ou alguma dessas notas, e simplesmente deixo
o fervor tomar conta, como faria um pastor em sua
pregação. Em uma gravação, essa maravilhosa liberdade não parece adequada. Você tem que tocar todas
as notas, afinal de contas, trata-se de um documento.
Faço takes em que me esforço para acertar todas
as notas e outros em que tento não me preocupar
com isso, mas acabo procurando acertar de qualquer
jeito, porque agora já estou viciado; takes em que as
notas que eu costumava achar fáceis se tornam incrivelmente difíceis; takes chatos; outros tão loucos que
não fazem o menor sentido. Eu e Adam contemplamos todas essas tentativas na cabine. Ele tem uma
partitura da peça coberta com um complexo sistema
de marcações — sinais de validação para “bom”, sinais de menos para “ruim”, quase todos os compas-

sos cobertos com uma série de números pequenos,
indicando em quais takes aquele trecho específico (às
vezes uma única nota) está aceitável, desejável ou desastroso. Eu olho para a partitura dele com apreensão,
mas ela é um cordão salva-vidas, nossa única esperança. Resolvemos não resolver o que fazer com a
passagem anterior.
No dia seguinte, chego a um famoso trecho de
“Hawthorne”, o segundo movimento, em que Ives
pede que seja utilizada uma tábua de madeira para
tocar o piano. Adoro os sussurros escandalizados que
este pedaço de madeira provoca na plateia, como se
eu fosse acertar alguém com ela. Mas seu uso é mágico, frágil: enquanto a mão esquerda executa uma
melodia sem rumo, a mão direita utiliza a tábua para
produzir clusters gigantes em pianissimo — comentários fantasmagóricos, acordes que a mão humana jamais alcançaria. Tarde demais, me dou conta de que
nunca planejei sistematicamente como tocar com a
tábua, e, sob a luz cruel do microfone, podem-se ouvir imperfeições — as notas não são tocadas ao mesmo tempo, alguns clusters têm volume mais alto que
outros. Não sou nenhum virtuose na tábua, é o que
parece. Passamos meia hora resolvendo problemas
com ela; a passagem dura um minuto.
Finalmente, chegamos a “Thoreau”, o epílogo da
Sonata. Ele contém uma erupção crucial na qual, Ives
sugere, toda a natureza seria como “a vibração de
uma lira universal”. Tarefa assustadora para um pianista cansado olhando para uma sala vazia. Começo
a abordá-la falando sobre o transcendentalismo, exaltando frases de Thoreau, filosofando aleatoriamente
enquanto Adam, provavelmente, perde a paciência na
cabine. Enquanto falo, minhas mãos caem sobre o teclado de um jeito pouco familiar, quase errado, e eu
executo a passagem melhor do que jamais sonhei fazer — porque estou apenas tocando por prazer. Mas
eu estava falando, então o take não pode ser utilizado.
Tento mais uma vez. Adam diz, esperançosamente,
“este também foi ótimo”, mas percebo pela sua voz
que não foi a mesma coisa. Essa é a tragédia das gravações: engajados na tarefa de reproduzir, constantemente lutamos com o irreproduzível.
Dediquei muito tempo à preparação para essa
gravação. Muito antes de começar, passei por todas
as notas, uma por uma, em salas de estudo úmidas,
cravando os acordes de Ives em meus dedos e em mi-
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nha mente. Toquei a peça para amigos (timidamente)
e em concertos (fingindo estar absolutamente seguro
de mim mesmo). Li cartas do compositor, tive aulas,
escrevi diários, estudei Emerson e os outros, viajei
a Concord. E, ainda assim, aqui estou a esta hora da
sessão de gravação, com bastante tempo para ponderar e reponderar, executando este trecho repetidamente. Em alguns momentos, não faço ideia de
como quero tocar essa passagem. Ela se tornou uma
palavra cujo significado, de tanto olhar, esqueci.

A

lguns meses mais tarde, Adam me busca
na calma estação de Westchester e me
leva por ruas repletas de folhas até sua
casa. Enquanto prepara o café, não resisto
em reparar na sua geladeira, coberta com fotos de
crianças, horários de jogos de futebol, reuniões de
professores e eventos na sinagoga: tudo aquilo de que
minha obsessiva vida de pianista me priva. Imagino
uma vida alternativa, passando horas na beira de
campos de futebol em vez de camarins e coxias.
Então seguimos para o estúdio de edição de
Adam, um verdadeiro paraíso para um nerd.
Sinto-me à vontade naquela bagunça, mas há algo
desanimador nas pilhas de discos rígidos, discos
velhos e listas de afazeres. Há tanta informação aqui,
tantos fragmentos de vidas de outras pessoas, tanta
música perdida no limbo, ou no esquecimento.
Muitos músicos se mantêm prudentemente afastados durante o processo de edição. O produtor envia
uma versão preliminar, você responde por e-mail com
alguns comentários, uma segunda versão é enviada,
e assim por diante. Mas dessa forma o produtor, com
acesso exclusivo ao material cru, fica no comando.
Alguns produtores relutam até em deixar que os artistas ouçam outros takes, seja por preguiça, por receio dos custos de montagem ou por ter descoberto
de forma amarga como os músicos podem ser ridículos. Adam parece gostar da contribuição do artista, e
eu, como um pai de primeira viagem, sinto necessidade de mergulhar no processo e ouvir todos os takes.
O trabalho é assustador — são centenas de takes.
Sento-me em uma cadeira giratória, rodopiando
como uma criança de cinco anos. Adam comanda
um enorme painel, o Capitão Kirk da minha Sonata
Concord. Em um primeiro momento, sinto uma onda
de deleite quando ouço quão feroz e sólido soa o pia-
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no. Eu estava certo, meses atrás, quando o escolhi.
Escutamos alguns takes da cadenza de abertura — começando pelo que eu mais gostei nas sessões de gravação. Ele parece bom, ainda que um pouco careta.
Mas, depois dele, um outro take me leva ao êxtase.
Este realmente tem muita energia.
“Ótimo, espere um minuto”, diz Adam, e tenta
encaixar o rabicho de forma natural com o que vem
a seguir. Começo a sonhar acordado com o almoço,
com críticas entusiasmadas ao meu CD, e assim por
diante. Dou uma volta lá fora e ligo para um amigo
para contar como tudo corre bem até agora. Finalmente, Adam me chama para dar uma ouvida.
Estranhamente, meu êxtase passou. Sim, este take
atinge o clímax, mas o faz calmamente, sem esforço.
Quero que a cadenza pareça tão complicada e difícil
quanto as metáforas de Emerson. Deixei passar alguma coisa. “Podemos ouvir todos os outros takes novamente?”, pergunto. “Ok”, diz Adam, surpreendentemente calmo, e assim fazemos. Encontramos outro
que me arrebata. “Uau!”, digo rodopiando loucamente. “Esse é o melhor take. Como não achamos esse antes?” Adam provavelmente pensa em não dizer o que
está prestes a dizer. Há uma pausa; os pássaros cantam; uma brisa sacode as árvores suburbanas. Finalmente, com uma voz calma da qual toda a emoção foi
removida, ele diz: “Esse é o que a gente tinha escolhido inicialmente, e que você achou careta”. Não há sinal de reprovação na sua voz, mas imagino com qual
de seus discos rígidos ele vai me bater até a morte.
Seguem-se horas dedicadas a escolher takes. Como
regra, prefiro sempre os mais extasiantes. Afinal,
Emerson é um escritor extasiante. Porém, nem sempre os takes mais extasiantes se encaixam bem uns
nos outros, e não há limite para os acidentes sonoros
— pedais barulhentos, aviões passando, garrafas de
refrigerante explodindo — que podem arruinar takes
bonitos. Próximo ao fim de “Emerson”, o borrão
reaparece. Na coda final, todos os temas que haviam
sido empilhados na cadenza de abertura se desembaraçam sobre uma mão esquerda sempre descendente.
É como se a peça, pouquíssimo coesa em seu início,
estivesse desmoronando, mas, no momento em que
vai desabar, finalmente se entende como tudo se
mantém de pé. Nas pausas entre os fragmentos, em
que solto as notas esperando por um silêncio sombrio, o borrão continua a zombar de mim. Meu take

predileto está repleto de borrões, e reconheço sua
perda de coração partido. Adam percebe minha expressão de derrota. “Espere”, ele diz, “posso dar um
jeito nisso.” Há algo do Capitão Kirk em seu olhar.
Ele visualiza o take no monitor, encontra o trecho
que está borrado e apaga uma pequena porção, como
se estivesse removendo um tumor. Em seguida, me
mostra uma versão sem borrões. Ele parece tão orgulhoso e satisfeito que não consigo lhe dizer que o
resultado parece higienizado. Como se a realidade
do piano tivesse evaporado. Sinto falta dos borrões.
Ainda assim, essa é uma das muitas oportunidades de admirar a sutileza de Adam na obscura arte da
edição. O final de “Hawthorne” é outro trecho complicado, uma maravilhosa devastação musical: algum
demônio da Tasmânia rodopiando em um milhão
de direções. Infelizmente, em muitos takes, grande
quantidade de notas saiu rodopiando também, então
nos vemos tentando costurar um demônio de notas
perfeitas. Uma parte minha quer manter o take mais
selvagem, com todas as suas imperfeições; como
Thoreau disse: “Amo o que é selvagem não menos
que o que é bom”. Mas Adam está convencido de que
podemos ter as notas corretas e o aspecto selvagem
simultaneamente. Existe a vaidade de se editar a si
mesmo para se tornar uma versão perfeita de si, mas
existe também a vaidade de amar suas próprias imperfeições. Adam tem dificuldades em ouvir onde estão
minhas notas erradas, e é difícil acreditar que alguém
perceberia alguns dos defeitos que estamos lutando
para ocultar; no entanto, ele trabalha duro. Sinto-me
satisfeito por tê-lo trazido para minha insanidade.
Enquanto fazemos isso, percebo um problema: algumas notas estão atrasadas, e a graça da passagem depende de um timing perfeito. “Eu posso fazer esta nota
chegar antes”, Adam diz, como um médico receitando
um remédio. Olho para ele incredulamente. “Depois
é difícil, mas antes é fácil.” Com um clique do mouse,
ele apaga um ou dois microssegundos, e tudo soa perfeito. Isso não seria trapacear? Adam discorda: para
ele, essa possibilidade é a grande alegria das gravações.
Eu me perco em ambivalência. O fluxo natural e falho
das coisas está se perdendo, sendo substituído por essa
construção que vai emergindo. Penso em como são
maravilhosas as apresentações ao vivo, e como é terrível o fato de que mais e mais performances pretendam
soar como gravações, e não o contrário.

Em última análise, a edição é mais desesperadora
que a gravação. Quando se está tocando, a logística
de apenas executar as notas faz esquecer as contínuas
escolhas que se está fazendo. Na edição, você não tem
nada além de escolhas. E ainda assim se sente desamparado, uma vez que tudo já foi tocado.

M

eses mais tarde, chegaram algumas
caixas com os CDs finalizados e após
olhá-las uma ou duas vezes, coloquei-as em uma prateleira próxima ao meu
aparelho de fax (obsolescência adora companhia).
Até que um dia minha amiga Carol me ligou.
Ela mora perto e consegue ver minha janela do seu
apartamento. “Você está ouvindo música?”, ela perguntou. Admiti que estava. “Você está escutando o
seu próprio CD?”, ela indagou de forma jocosa. Eu
tinha sido flagrado. Ela tinha percebido pela forma
agitada como eu me movia para a frente e para trás
diante da janela, sob o encanto da minha própria
execução. Foi embaraçoso ser pego, mas eu estava
me divertindo muito, dançando pelo apartamento,
satisfeito e desesperado, frustrado e emocionado,
apaixonado novamente pelas possibilidades de Ives.
Não importa quão selvagem seja a performance, alguma coisa na Sonata Concord sempre precisa ainda
mais. Abri a gaveta do aparelho de som pensando:
“Não, você não me tornou redundante ainda”. Retirei cuidadosamente o disco brilhante, no qual estão
digitalizados anos da minha vida — pensamentos,
experiências, meus afetos mais profundos. Percebi
que mal podia esperar pela próxima apresentação
da peça, na qual faria tudo de maneira completamente diferente.
Jeremy Denk é pianista. Texto publicado na revista The
New Yorker, em 6 de fevereiro de 2012. Tradução de
Ricardo Sá Reston.
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Stravinsky em desenho de Pablo Picasso, de 1920
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ABRIL
3 QUI 21H
4 SEX 21H
5 SÁB 16H30
Carnaúba

Paineira

Imbuia

YAN PASCAL TORTELIER REGENTE
JEAN-EFFLAM BAVOUZET PIANO

Artista

em

Residência

JOSEPH HAYDN [1732-1809]
Sinfonia nº 88 em Sol Maior
- Adagio - Allegro
- Largo
- Menuetto: Allegretto
- Finale: Allegro Com Spirito
23 MIN

IGOR STRAVINSKY [1882-1971]

Stravinsky: Além

da

Sagração

Concerto Para Piano e Sopros [1923-4- Rev. 1950]
- Largo - Allegro Maestoso
- Largo
- Allegro - Agitato - Lento
20 MIN

______________________________________
IGOR STRAVINSKY [1882-1971]
Petrouchka [1911] [Versão 1947]
34 MIN
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E

m 22 de setembro de 1788, Joseph Haydn escreveu para Carlo Artaria, seu editor em Viena:
“Meu querido amigo! Alguns dias atrás me foi
dito que você, meu caro senhor, haveria comprado de Herr Tost meus seis novíssimos quartetos e minhas
duas novas sinfonias. Como eu, por várias razões, gostaria de saber se isso é verdade ou não, peço que me responda o quanto antes.”
Com essa carta, teve início a história do curioso
caso Tost, ou pelo menos é o que indicam os documentos relevantes que foram preservados. Johann Tost
era um dos violinistas da corte do Príncipe Esterházy,
e nessa época havia decidido tentar fortuna em Paris.
Levou com ele várias das obras mais recentes de
Haydn, os Quartetos Op. 54 e 55 e as Sinfonias nº 88 e 89.
Obviamente, Tost possuía os direitos para publicar
essas obras, os quais em momento algum, na carta
citada acima, Haydn questionou. Mas aparentemente o compositor não havia recebido o dinheiro que
Tost lhe prometera, e portanto estava ansioso para
saber se suas sinfonias haviam sido vendidas ou não.
Um pouco depois, em 5 de abril de 1789, Haydn
escreveu para o editor francês Jean-Georges Sieber,
que (segundo o compositor) teria comprado de Tost
seis sonatas para piano e quatro (!) sinfonias. “Herr
Tost não possui nenhum direito sobre as seis sonatas para piano, portanto você foi enganado”, escreveu Haydn, e completou dizendo que “Tost ainda
me deve 300 moedas de ouro”. “Agora, gostaria de
pedir”, continua Haydn, “que me diga francamente
como Herr Tost se comportava em Paris. Ele tinha
um amour por lá? Ele também vendeu ao senhor os
seis quartetos? Por qual valor?”
Sieber de fato havia comprado as novas sinfonias (nº 88 e 89), mas Tost aparentemente lhe vendera — como obra de Haydn — a Sinfonia em Sol
Maior, de Adalbert Gyrowetz, lançada pelo francês com o nome de Haydn, o que causou muita dificuldade ao pobre Gyrowetz logo após sua
chegada a Paris, uma vez que ninguém acreditou que ele fosse de fato o autor da composição.
Tudo indica que Tost era, além de inescrupuloso, um homem inteligente. Em 5 de julho de 1789,
Haydn escreveu para Artaria:
“Agora gostaria de saber a verdade a respeito de
algo: de quem você adquiriu as duas sinfonias que
anunciou recentemente? Foi de Herr Tost ou já as
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comprou copiadas por Herr Sieber em Paris? Se as
comprou de Herr Tost, imploro que me entregue
uma prova escrita do fato, porque me foi dito que
Herr Tost afirma que eu vendi para você essas duas
sinfonias, causando a ele grandes perdas”.
Por mais confusa que pareça ter sido a relação entre Artaria, Sieber, Tost e Haydn no verão de 1789,
aparentemente o caso teve um final feliz, pois Johann
Tost retornou à Viena um pouco mais tarde e se casou com a governanta da princesa de Esterházy. Ao
tornar-se um homem rico, Tost seguiu encomendando obras a Haydn, e os seis Quartetos Op. 64,
escritos em 1790, foram dedicados a ele. Mozart
também compôs muitos de seus quintetos de cordas
a pedido de Tost, que já não era mais um violinista profissional, e sim comerciante atacadista. Há um
curioso e fascinante capítulo sobre Johann Tost na
autobiografia do compositor Louis Spohr (1806-34).
De toda forma, devemos a existência das Sinfonias nº
88 e nº 89 a esta interessante e sombria figura. A Sinfonia nº 88 em Sol Maior é certamente uma das mais famosas e amadas entre todas as obras de Haydn. É conhecida na Inglaterra como Letter V e na Alemanha como Mit
Dem Dudelsack (com gaita de fole), por conta do bizarro
efeito que evoca o instrumento durante o Trio.
O Allgemeine Musikalische Zeitung de 5 de dezembro de 1798 faz menção à originalidade de Haydn
na utilização dos trompetes e tambores nos movimentos lentos de suas sinfonias. “Hoje em dia”,
disse o periódico, “uma prática comum.” Sobre o
movimento lento da Sinfonia nº 88, Brahms disse:
“Quero que minha Nona Sinfonia soe dessa forma”.
O “Finale” é um dos mais complexos e brilhantes
movimentos que Haydn escreveu: uma sonata em forma rondó que é uma homenagem perfeita à predileção vienense por combinar intelectualidade e beleza.
É notável como no desenvolvimento do tema, após
retornar, como em toda forma rondó, à tonalidade
principal, Haydn subitamente lança mão de um cânone fortissimo dividido entre as cordas agudas e graves que prossegue, perante nossos fascinados olhos e
encantados ouvidos, compasso após compasso. Certamente essa passagem é um dos tours de force contrapontísticos da sinfonia clássica vienense.
H. C. Robbins Landon, trecho extraído do livro Haydn
Symphonies – BBC Music Guide (University of Washington
Press, 1969). Tradução de Ricardo Sá Reston.

Joseph Haydn em gravura de autor anônimo
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Gravações Recomendadas

HAYDN

Sinfonia nº 88

Filarmônica de Viena
Leonard Bernstein, regente
Deutsche Grammophon, 1990

Sinfonia nº 88

Philharmonia Baroque Orchestra
Nicholas McGegan, regente
Philharmonia Baroque Productions, 2011

THE SYMPHONIES

Philharmonia Hungarica
Antal Dorati, regente
DECCA, 1996

STRAVINSKY

OEUVRES POUR PIANO

Orchestre de Paris
Seiji Ozawa, regente
Michel Béroff, piano
EMI, 1992

Concerto for Piano & Wind
Instruments; Capriccio for
Piano & orchestra; Movements
for Piano & Orchestra

London Sinfonietta

Esa-Pekka Salonen, regente
Paul Crossley, piano
SONY, 1990

Petrouchka

The Cleveland Orchestra
Pierre Boulez, regente
Deutsche Grammophon, 1992

O

conhecido retrato de Stravinsky por
Picasso, datado de maio de 1920, não
mostra a imagem do que poderíamos
supor ser um artista “primitivista” ou
“vanguardista”. Ao contrário, ele mais parece um
cordial cidadão. Recostado na cadeira, saltam aos olhos
as mãos grandes e pesadas do compositor realçadas
pelo seu amigo pintor. Christopher Butler, professor
de literatura inglesa na universidade de Oxford, vai
mais longe e enxerga um ar conformista na figura.1
No início dos anos 1920, Stravinsky havia se consagrado como compositor de vanguarda. Em torno
do círculo do empresário russo radicado em Paris
Sergei Dieghilev, compôs por encomenda os balés
Pássaro de Fogo (1910), Petrouchka (1911) e Sagração
da Primavera (1913). Ao lado de James Joyce e Pablo
Picasso, ele está, para uma determinada tradição
crítica, entre aqueles “gênios” que revolucionaram
os procedimentos de suas artes e contribuíram, divulgando suas obras a partir de lá, para a criação do
mito de Paris como a capital do modernismo na Europa. É claro que existiam outras capitais com criadores tão “geniais” quanto — Arnold Schoenberg,
Wassily Kandinsky e Thomas Mann foram homens
que criaram a modernidade nas artes no século xx
a partir de uma tradição específica do romantismo e
do expressionismo alemão. Mas Stravinsky, pelo circuito que frequentava, estava mais próximo do simbolismo francês de Claude Debussy, Marcel Proust e
Henri Matisse.
A música de Stravinsky surge nesse cenário
como algo radicalmente original e essencial, tanto pela novidade estética quanto pela sua força
atávica de retorno ao estado de natureza “puro”,
identificada na violência sonora, sobretudo rítmica, de suas primeiras peças. Foi assim que se constituiu a imagem de Stravinsky como o herói pagão
da nova música e a Sagração persiste até hoje como
um clássico exemplo de primitivismo moderno.

1. Butler, Christopher. “Stravinsky as Modernist”.
In: Cross, Jonathan. The Cambridge Companion to Stravinsky
(Cambridge University Press, 2003), p. 20.
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Contudo, isso só faz sentido se considerarmos
que a ideia de modernismo se definiu, a princípio,
como o lugar da verdade absoluta e literal de um
tempo fundado no presente que se projeta no futuro
— com efeito, um tempo que se desfaz das figuras
e dos artifícios acumulados no passado. Como apontou Arthur Nestrovski, a partir do pioneiro discurso
crítico sobre o tema desenvolvido pelo oitocentista
inglês Matthew Arnold: “O poeta moderno é aquele
que nomeia as coisas, finalmente, pelo que são”.2 O
desejo da arte modernista era ser mais verdadeira do
que a verdade do passado. A criação tinha de ser a
negação do anterior, mesmo que isso gerasse o paradoxal movimento da negação de cada novo passo.
Aprofundando esta ideia geral de modernidade,
no livro Filosofia da Nova Música (1945), o filósofo
Theodor Adorno criou um complexo e sofisticado
discurso crítico sobre a linguagem musical do século xx, em que Stravinsky é compreendido como o
“restaurador” no caminho “progressista” do compositor Schoenberg. O raciocínio do pensador parte,
genericamente, da noção hegeliana da história como
teleologia, isto é, todo o processo histórico da humanidade poderia ser explicado por uma finalidade
que, em última instância, seria a realização plena e
exequível do espírito humano. Este olhar orientado
para uma meta final sugere aquilo que se cristalizou,
posteriormente, como uma periodização da obra de
Stravinsky: “período infantil/russo” [1908-19] — as
peças de balé e O Rouxinol (1916), entre outras; “período neoclássico” [1920-54] — Octeto Para Instrumentos de Sopros (1923) e Capricho Para Piano e Orquestra
(1929), entre outras; e “período serial” [1954-68] —
Movimentos Para Piano e Orquestra (1959) e Três Canções
de Shakespeare (1953), entre outras.
Mas quando olhamos para a obra e a trajetória de
vida do compositor, essas camadas aparentemente organizadas se revelam mais híbridas e confusas. Como
sugere o retrato do artista feito pelo também “primi-
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Croquis de Alexandre Benois para cenário de Petrouchka

tivista” Picasso, o compositor aparece ali mais resignado do que violento, mais conformista do que vanguardista. Ainda dentro da chave historicista de construção
do modernismo, mas já apontando para outros caminhos interpretativos, Christopher Butler afirma com
razão que “o fato de que ele fazia parte de uma tradição
particular é o mais importante para a compreensão de
Stravinsky como modernista: [...] havia uma abundância inspiradora de ideias modernistas e Stravinsky foi
altamente resistente a muitas delas (por exemplo, o
potencial do inconsciente e do irracional). Stravinsky,
bem como o poeta T. S. Eliot, tinha uma grande consciência do passado e do seu lugar excepcional nas atividades de vanguarda da arte contemporânea. No entanto, escolheu uma tradição muito conservadora para
trabalhar. Ele é um inovador conservador”.3

Em Conversas Com Stravinsky (1984), Robert Craft
pergunta como o compositor reconhece uma ideia
musical: “Quando algo em minha própria natureza
sente satisfação ante determinada forma auditiva”,
responde o compositor. E emenda: “Mas, muito
antes de nascerem as ideias, começo a estabelecer
relações rítmicas entre intervalos. Esta exploração de possibilidades é sempre realizada ao piano. Só depois de ter estabelecido minhas relações
harmônicas ou melódicas é que passo à composição. O ato de compor é a expansão e a organização posteriores do material com que trabalho”.4
É com o ouvido aberto para este procedimento
íntimo que sugiro ouvirmos essa música. Não o herói iconoclasta modernista, mas o músico em busca
da sua composição.

3. Butler. C., op. cit., p. 19.
4. Stravinsky, Igor; Craft, Robert. Conversas Com Igor Stravinsky, trad. Stella Rodrigo Octavio Moutinho (São Paulo:
Perspectiva, 2004), p. 9.
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N

este programa, temos o exemplo primeiro,
com Petrouchka, de “como Stravinsky
começou a se tornar Stravisnky”, segundo
o musicólogo Richard Taruskin.5 O
mergulho neste mundo mágico da história de amor
do boneco Petrouchka, que remonta à Rússia arcaica
e profunda, mas é construído de modo absolutamente
contemporâneo, mostra-se revelador, para o
musicólogo, do processo inicial de “autodescoberta”
do compositor sobre o seu próprio processo criativo:
o traço autoral na manipulação e na recriação de
materiais sonoros preexistentes de origens diversas.
Concerto Para Piano e Sopros (1923-4) é um momento posterior deste mesmo procedimento, que já foi
chamado de “imitação eclética” 6 pelo uso de alusões,
ecos, frases, técnicas, estruturas e formas extraídos de
um grupo insuspeitável de compositores que, mesmo
diferentes entre si, ocupam o mesmo plano nas citações. Sobre a instrumentação pouco convencional do
Concerto, Stravinsky demonstra controle absoluto de
sua intenção: “O ataque curto, produzido pela percussão do piano, levou à ideia de que os sopros iriam se
adequar melhor a ele do que a qualquer outra combinação. Em contraste com o seu caráter percussivo, os
sopros prolongam o som do piano, bem como fornecem o elemento humano da respiração".7
Podemos considerar o Concerto Para Piano e Sopros
e o Capricho Para Piano e Orquestra como peças irmãs.
O que as une é, sobretudo, o piano. Já vimos que,
para o compositor, a “exploração das possibilidades”
da composição parte do instrumento. Foi primeiro
com o Concerto e depois com o Capricho que Stravinsky apresentou-se como intérprete. No início
dos anos 1920, o piano adquiriu especial interesse
para o compositor, e é dessa época a sua adaptação
para o instrumento de Petrouchka, Três Movimentos de
Petrouchka (1921), feita para o seu amigo, o pianista
Arthur Rubinstein.

Para finalizar, temos, talvez, o maior exemplo da
inquietação do mestre Stravinsky em sua rica trajetória, com Movimentos Para Piano e Orquestra (1958-9).
É surpreendente a vivacidade com que o compositor,
já em idade avançada e, sintomaticamente, depois
da morte de Schoenberg em 1951, voltou-se para a
música serial, atraído pelo interesse e pelo estímulo da nova geração da escola de Darmstadt. Robert
Craft, maestro norte-americano e regente pioneiro
de gravações de Varèse e Webern, entre outros compositores contemporâneos, estabeleceu uma especial
amizade e intimidade com Stravinsky no período
em que o compositor viveu com sua família nos Estados Unidos, a partir de 1939. Não seria exagero
pensar que este depoimento contundente do incansável Stravinsky tenha sido motivado pela relação
com Craft: “Naturalmente, isso exige um esforço
maior para entender os jovens... Mas quando você
tem 75 anos, e sua geração foi sobreposta por quatro
gerações jovens, não cabe a você decidir de antemão
‘quão longe os compositores podem ir’, mas tentar
descobrir qualquer coisa de novo que faça ser nova a
nova geração”.8
Cacá Machado, compositor e historiador, é pós-doutor
pela USP, onde leciona no Departamento de História como
professor convidado. É autor dos livros O Enigma do Homem
Célebre (IMS, 2007), Tom Jobim (Publifolha, 2008), Todo
Nazareth – Obras Completas (Água-forte, 2011) e do CD
eslavosamba (YB/Circus, 2013).

Não perca o encontro com
Jean-Efflam Bavouzet na série Música
na Cabeça, quinta-feira, dia 3 de Abril,
às 19h30 na Sala São Paulo

5. Taruskin, Richard. Stravinsky And The Russian Traditions: A Biography of The Works Through Mavra (Berkeley/Los
Angeles: University of California Press, 1996), p. 662.
6. Hyde, Martha M. “Stravinsky’s Neoclassicism”. In: CROSS, Jonathan, op. cit., p. 102.
7. Steinberg, Michael. The Concerto: A Listener’s Guide (Nova York: Oxford University Press, 1998), p. 466.
8. Stravinsky, Igor; Craft, Robert. Conversas Com Igor Stravinsky, trad. Stella Rodrigo Octavio Moutinho (São Paulo:
Perspectiva, 2004), p. 9.
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YAN PASCAL TORTELIER REGENTE

JEAN-EFFLAM BAVOUZET PIANO

Última Vez Com a Osesp em Setembro de 2013

Artista em Residência

Regente titular da Osesp de
2009 a 2011, Yan Pascal Tortelier
continuou sua trajetória ao lado da
Orquestra nas temporadas 2012 e
2013 como regente convidado de
honra e, em 2014, estará à frente
do projeto de gravação das obras
completas para piano e orquestra
de Stravinsky, com a Osesp e
Jean-Efflam Bavouzet (para o
selo Chandos). Nascido em uma
família musical, iniciou os estudos
de piano e violino aos quatro
anos de idade e, aos 14, venceu
o primeiro concurso de violino
do Conservatório de Paris.
Após estudar música com Nadia
Boulanger, estudou regência
com Franco Ferrara em Siena.
Sua carreira como regente inclui
apresentações com as principais
orquestras da Europa, da América
do Norte, do Japão e da Austrália.
Em reconhecimento ao seu
trabalho como regente titular
da Filarmônica da BBC entre
1992 e 2003, Tortelier recebeu
o título de regente laureado.
Entre 2005 e 2008, foi principal
regente convidado da Sinfônica
de Pittsburg. Nos últimos anos,
regeu orquestras como a Sinfônica
de Londres, a Nacional da França,
a Filarmônica de São Petersburgo
e a Filarmônica de Los Angeles.

Jean-Efflam Bavouzet foi
aluno de Pierre Sancan no
Conservatório de Paris,
recebeu o primeiro prêmio
na Competição Beethoven,
em Colônia, e foi considerado
Artista do Ano pela ICMA, em
2012. Trabalha regularmente
com regents como Vladimir
Ashkenazy, Vasily Petrenko,
Pierre Boulez, Daniele Gatti,
Valery Gergiev, Esa-Pekka
Salonen, Kirill Karabits, Andris
Nelsons, Krzysztof Urbañski,
Lawrence Foster e Iván Fischer.
Como recitalista, apresenta-se
regularmente em salas como
o Southbank Centre, em
Londres, a Cité de la Musique,
em Paris, e o Concertgebouw
de Amsterdã. Sua gravação de
peças de Debussy e Ravel, com
a BBC Symphony Orchestra sob
regência de Yan Pascal Tortelier
(Chandos, 2010), recebeu os
prêmios Gramophone, BBC
Music Magazine e Diapason
d'Or. Além de apresentar-se
como pianista, Bavouzet é
Diretor Artístico do Festival de
Piano Lofoten, na Noruega, e
realizou a transcrição para dois
pianos da peça Jeux, de Debussy,
com prefácio de Pierre Boulez
para a editora Durand.
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UMA BOA VIAGEM
PEDE UMA BOA MÚSICA.
A CCR é uma das maiores empresas
de concessão de infraestrutura do mundo,
com atuação em rodovias, mobilidade
urbana e serviços. Mas um dos nossos
maiores orgulhos é o apoio ao
desenvolvimento sociocultural do País.
Saiba mais em:
www.ccr.com.br/sustentabilidade

É por aqui
que a gente
chega lá.
23

Igor Stravinsky, em 1967
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10 QUI 21H
11 SEX 21H
12 SÁB 16H30
Cedro

Araucária

Mogno

YAN PASCAL TORTELIER REGENTE
JEAN-EFFLAM BAVOUZET PIANO Artista em Residência
CORO ACADÊMICO DA OSESP
MARCOS THADEU REGENTE
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE
JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Dardanus: Suíte

[1683-1764]

[1739] [Orquestração Vincent D'Indy]

11 MIN

IGOR STRAVINSKY

[1882-1971]

Capricho Para Piano e Orquestra

Stravinsky: Além

da

Sagração

[1928-9]

- I Presto
- II Andante Rapsodico
- III Allegro Capriccioso ma Tempo Giusto
20 MIN

_____________________________________
IGOR STRAVINSKY [1882-1971]

Movimentos Para Piano e Orquestra [1958-9]
10 MIN

MAURICE RAVEL

[1875-1937]

Daphnis et Chloé: Suíte nº 1

[1907-12]

- Nocturne - Interlude - Danse Guerrière
12 MIN

Daphnis et Chloé: Suíte nº 2

[1907-12]

- Lever du Jour (Alvorecer) - Pantomime (Pantomima) - Danse Générale (Dança Geral)
17 MIN
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C

ontemporâneo de Bach, Handel e Vivaldi,
Jean-Philippe Rameau tornou-se célebre
em 1722, ao publicar seu Tratado de
Harmonia. Autor de extenso catálogo de
obras corais litúrgicas, tinha mais de cinquenta anos
quando escreveu sua primeira ópera, Hyppolite et
Aricie, em 1733. A partir de então e até sua morte, em
1764, tornou-se o principal nome da ópera francesa,
escrevendo praticamente uma obra por ano.
Dardanus, a quinta incursão de Rameau no gênero,
estreou na Ópera de Paris em novembro de 1739.
O libreto, de autoria de um inexperiente Charles
de La Bruère, então com apenas 24 anos, tematiza
de maneira simplória o mito da fundação de Troia e
a história de amor envolvendo Dardanus, fundador
da cidade, e Iphise, filha do rei da Frígia. Ainda
que na tradição francesa da ópera barroca a trama
fosse secundária em relação à dança, à música e
aos cenários, a fragilidade do libreto de La Bruère
comprometeu o desempenho de Dardanus. No livro
Histoire de la Musique, publicado por Félix Clément
em 1885, o autor lamenta o fato de que, apesar
da inquestionável qualidade musical das óperas de
Rameau, a pecha de antiquado tornara improvável
sua aceitação pelo público do século xix.
A derrota para a Alemanha, em 1870-1, ao final
da terrível Guerra Franco-Prussiana, estimulou os
ânimos patrióticos a recuperar grandes heróis do
passado. No campo da música, uma das primeiras
iniciativas nesse sentido foi a criação, por Camille
Saint-Säens, da Société Nationale de Musique, cuja
divisa — Ars gallica — indicava o desejo de afastar-se da zona de influência da música estrangeira.
Vincent d’Indy foi um dos primeiros a se inscrever,
elegeu-se secretário em 1876 e encabeçou os trabalhos da Société durante muitos anos.
Os resultados foram pífios se comparados ao que
d’Indy empreenderia com a fundação, em 1894, da
Schola Cantorum. Lá, onde viriam estudar nomes
como Erik Satie e Edgar Varèse, encenavam-se regularmente atos inteiros e mesmo óperas completas
de Rameau. Conta-se que, após uma representação
de La Guirlande, Claude Debussy teria dito: “Abaixo
Gluck, longa vida a Rameau!”.
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Em 1907, Vincent d’Indy regeu em Dijon uma
produção de Dardanus, chamando a atenção da enjoada crítica parisiense. Graham Sadler, autor do
mais importante compêndio sobre Rameau (Boydell
Press, 2014), afirma que, no empenho para recuperar o compositor barroco, d’Indy permitiu-se “corrigir” algumas passagens e “melhorar” a orquestração de outras. Seu interesse na época era destacar
a qualidade de Rameau, e não seu próprio talento
como arranjador. Hoje, a bela Suíte Dardanus pode
ser ouvida e ter os créditos partilhados entre os dois
grandes músicos.
Ricardo Teperman é doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo e editor da Revista Osesp.

Não perca o encontro com
Jean-Efflam Bavouzet na série Música
na Cabeça, quinta-feira, dia 3 de Abril,
às 19h30 na Sala São Paulo

LEIA ENSAIO DE CAcÁ MACHADO SOBRE
oBRAS PARA PIANO E ORQUESTRA DE
STRAVINSKY NA PÁGINA 18

M

aurice Ravel pertencia à espécie um
tanto rara de crianças mimadas que
o afeto dos pais torna ao mesmo
tempo exigentes e apaixonadamente
gratas. O sentimento que ele nutria pelos seus
era feito de uma adoração muda que quase não
transparecia na exterioridade. Desse modo, os
únicos refúgios e os únicos confidentes de suas
dores foram sempre a solidão e o silêncio.
O ano de 1909 só teria inspirado a Ravel uma
pequena peça de circunstância, o Minueto Sobre o
Nome de Haydn, se os Balés Russos não tivessem
chegado de repente para revolucionar o mundo das
artes e propor direção nova à atividade dos artistas.
O frenesi das danças, a sensualidade das músicas,
o esplendor dos cenários de tons crus rivalizavam
em audácia, numa deslumbrante confusão. De tais
conflitos, nascia uma beleza inquietante. A voz
mágica do Oriente dominava o “canto das sereias”.
Hoje há quem acuse que a voz tenha sido ouvida com demasiada liberalidade. No entanto, não
se pode dizer que todos os conselhos que essa voz
do Oriente nos sussurrou tenham sido tão nefastos
para as artes quanto se alegou. Cada detalhe daquele conjunto suntuoso era ciosamente organizado de
acordo com sua essência. À fusão wagneriana das
artes, sucedia-se assim o conflito entre elas, prelúdio da separação. Os Balés Russos ofereciam à música e às artes plásticas a arena onde cada uma delas
pôde armar contra as outras e rivalizar em audácia
numa brilhante atmosfera de batalha.
Além disso, enquanto a música do Grupo dos
Cinco propagava na França a fama da Escola Russa, enquanto Léon Bakst, Nicholas Roerich e Alexandre Benois renovavam diante de nossos olhos
a arte do cenário, o coreógrafo Mikhail Fokin e o
professor de dança Enrico Cecchetti restituíam à
França uma tradição de dança que era dela e que
não perdera em atrativo o que ganhara em disciplina por ter ficado exilada meio século em São
Petersburgo e em Moscou.
Enquanto revelava ao público o Pavilhão de Armida, as Sílfides, Cleópatra e as Danças Polovtsianas
do Príncipe Igor, Sergei Diaghilev, animado já por
incoercível paixão pela mudança, pensava em renovar seus quadros e pediu informações sobre
músicos novos. Maurice Ravel foi um dos pri-

Gravações Recomendadas

RAMEAU

Suites from Platée & Dardanus

Philharmonia Baroque Orchestra
Nicholas McGegan, regente
Conifer, 2011

LES BORÉADES & DARDANUS SUITE

Orchestra of the 18th Century
Frans Brüggen, regente
PHILIPS, 1990

STRAVINSKY

OEUVRES POUR PIANO

Orchestre de Paris
Seiji Ozawa, regente
Michel Béroff, piano
EMI, 1992

Concerto for Piano & Wind
Instruments; Capriccio for
Piano & orchestra; Movements
for Piano & Orchestra

London Sinfonietta

Esa-Pekka Salonen, regente
Paul Crossley, piano
SONY, 1990

RAVEL

Daphnis et Chloé

Sinfônica de Boston
Charles Munch, regente
RCA, 2004

Filarmônica de Berlim
Pierre Boulez, regente
Deutsche Grammophon, 1995
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meiros que lhe ocorreu consultar. Abordou-o,
apresentou-lhe seu último recruta, o jovem Igor
Stravinsky, e o pôs em contato com Fokin, coreógrafo da trupe. Fokin propôs a Ravel um Daphnis
et Chloé de sua lavra. O que Ravel mais queria era
escrever um balé para os russos, mas o argumento de Fokin pareceu-lhe fraco e não o encantou.
Aceitou-o com ressalvas, pediu e conseguiu autorização para modificar a ordenação da composição e começou a trabalhar, bem devagar.
Em março de 1910, a partitura não avançara
muito. Ele isolou-se em Valvins, numa villa dos
amigos Godebski,1 vizinha à casa de campo do
poeta Stéphane Mallarmé. Ali, foi surpreendido
por inundações. A água ocupou o andar térreo da
casa. Ele não se perturbou com tão pouco. Foi assim que os escritores Michel-Dimitri Calvocoressi e Walter Nouvel, colaboradores de Diaghilev,
fazendo-lhe uma surpresa, encontraram Ravel ao
piano num aposento cujo piso se arqueava e abaulava perigosamente sob o impulso das águas.
Pois ele retomou o primeiro esboço e o desenvolveu com um prazer cuja progressão a obra terminada denunciaria de maneira muito interessante. Nenhuma música de balé foi mais refeita nem
polida com tanto zelo. A “dança geral - bacanal”,
que encerra a peça com um ardor que parece tão
pujantemente natural, não deve ter exigido menos
de um ano de esforços do autor. Este, entregue à
alegria de burilar sua grande sinfonia coreográfica, chegou a perder de vista a mediocridade do
pretexto que pôs em movimento sua imaginação.
Mas a insuficiência desse pretexto nem por isso
deixaria de reaparecer na representação. Diria Ravel sobre a peça:
“Daphnis et Chloé, sinfonia coreográfica em três
partes, foi-me encomendada pelo diretor da companhia doa Balés Russos.[...] Minha intenção, ao
escrevê-la, era compor um vasto afresco musical,
menos preocupado com o arcaísmo do que com a
fidelidade à Grécia de meus sonhos, que se assemelha bastante à Grécia imaginada e pintada pelos artistas franceses do fim do século xviii. [...]
1. Família polonesa que morava em Paris e era muito
próxima do pai do compositor.
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Daphnis et ChLOé, tela de François Pascal Gérard, 1824-5

Esboçada em 1907, Daphnis foi várias vezes refeita,
sobretudo o finale.” 2
Sergei Diaghilev, ao confiar Daphnis ao pintor
Léon Bakst e ao músico Maurice Ravel, não devia
estar pensando em pedir a artistas tão ciosos da autonomia de suas respectivas artes que reconhecessem o primado da dança num balé. Ravel, de seu
lado, ao qualificar a partitura de sinfonia coreográfica,
confessava implicitamente que se recusava a humilhar-se aos pés dos dançarinos e pretendia ditar-lhes
sua lei. Fidelíssimo a esse propósito, Daphnis et Chloé
devia ir além do enquadramento funcional de música de balé — e Ravel cumpriu o prometido.
Por suas dimensões, Daphnis é também a obra
mais importante do compositor. Não é a mais perfeita em tudo — nem sequer a mais audaciosa —,
mas, embora em alguns trechos carregue certa
sombra de academicismo, contém algumas das páginas mais bem realizadas e decerto mais generosas que ele escreveu.
Nela, a grandeza e uma espécie de sublime que
é “o comedimento no uso da força” são mais evidentes e perceptíveis que em suas outras obras,
entre as quais Daphnis se distingue por um tom de
magnífica franqueza. Essa mesma franqueza, esse
grande lirismo costumam ser exclusivos de uma
busca curiosíssima na esfera do raro e do inédito.
Portanto, devemos esperar encontrar aqui menos
originalidade nos elementos que pujança nas combinações. Trata-se do triunfo das linhas claras, das
arquiteturas simples e fortes. O que podia restar
de vagamente debussyano em peças anteriores,
como Scheherazade ou o Quarteto em Fá, dissipou-se para sempre. A frase amplifica-se e alonga-se.
O plano de conjunto da obra é de uma firmeza e
de uma desenvoltura soberanas. A unidade tonal
reina magistralmente.
Alexis Roland-Manuel, trecho extraído do livro Ravel
(Mémoire du Livre, 2000). Tradução de Ivone Benedetti.

2. Ravel, Maurice, Esquisse Biographique (1928),
publicado em Orestein, Arbie. Maurice Ravel:
Lettres, Écrits, Entretiens (Flammarion, 1989). Ravel engana-se em dois anos. A inexatidão é clara, pois os primeiros balés russos datam de 1909.
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YAN PASCAL TORTELIER REGENTE

JEAN-EFFLAM BAVOUZET PIANO

Última Vez Com a Osesp em Setembro de 2013

Artista em Residência

Regente titular da Osesp de
2009 a 2011, Yan Pascal Tortelier
continuou sua trajetória ao lado da
Orquestra nas temporadas 2012 e
2013 como regente convidado de
honra e, em 2014, estará à frente
do projeto de gravação das obras
completas para piano e orquestra
de Stravinsky, com a Osesp e
Jean-Efflam Bavouzet (para o
selo Chandos). Nascido em uma
família musical, iniciou os estudos
de piano e violino aos quatro
anos de idade e, aos 14, venceu
o primeiro concurso de violino
do Conservatório de Paris.
Após estudar música com Nadia
Boulanger, estudou regência
com Franco Ferrara em Siena.
Sua carreira como regente inclui
apresentações com as principais
orquestras da Europa, da América
do Norte, do Japão e da Austrália.
Em reconhecimento ao seu
trabalho como regente titular
da Filarmônica da BBC entre
1992 e 2003, Tortelier recebeu
o título de regente laureado.
Entre 2005 e 2008, foi principal
regente convidado da Sinfônica
de Pittsburg. Nos últimos anos,
regeu orquestras como a Sinfônica
de Londres, a Nacional da França,
a Filarmônica de São Petersburgo
e a Filarmônica de Los Angeles.

Jean-Efflam Bavouzet foi
aluno de Pierre Sancan no
Conservatório de Paris,
recebeu o primeiro prêmio
na Competição Beethoven,
em Colônia, e foi considerado
Artista do Ano pela ICMA, em
2012. Trabalha regularmente
com regents como Vladimir
Ashkenazy, Vasily Petrenko,
Pierre Boulez, Daniele Gatti,
Valery Gergiev, Esa-Pekka
Salonen, Kirill Karabits, Andris
Nelsons, Krzysztof Urbañski,
Lawrence Foster e Iván Fischer.
Como recitalista, apresenta-se
regularmente em salas como
o Southbank Centre, em
Londres, a Cité de la Musique,
em Paris, e o Concertgebouw
de Amsterdã. Sua gravação de
peças de Debussy e Ravel, com
a BBC Symphony Orchestra sob
regência de Yan Pascal Tortelier
(Chandos, 2010), recebeu os
prêmios Gramophone, BBC
Music Magazine e Diapason
d'Or. Além de apresentar-se
como pianista, Bavouzet é
Diretor Artístico do Festival de
Piano Lofoten, na Noruega, e
realizou a transcrição para dois
pianos da peça Jeux, de Debussy,
com prefácio de Pierre Boulez
para a editora Durand.
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NAOMI MUNAKATA

REGENTE

Coordenadora e regente do Coro
da Osesp, Naomi Munakata é
também diretora da Escola
Municipal de Música de São Paulo
e diretora artística e regente do
Coral Jovem do Estado. Iniciou
seus estudos musicais ao piano aos
quatro anos de idade e começou
a cantar aos sete, no coral regido
por seu pai. Estudou ainda
violino e harpa. Formou-se em
Composição e Regência em 1978,
pela Faculdade de Música do
Instituto Musical de São Paulo, na
classe de Roberto Schnorrenberg.
A vocação para a regência começou
a ser trabalhada em 1973, com os
maestros Eleazar de Carvalho,
Hugh Ross, Sérgio Magnani e John
Neschling. Anos depois, essa opção
lhe valeria o prêmio de Melhor
Regente Coral, pela Associação
Paulista dos Críticos de Arte.
Estudou ainda regência, análise e
contraponto com Hans Joachim
Koellreutter. Como bolsista da
Fundação VITAE, foi para a Suécia
estudar com o maestro Eric
Ericson. Em 1986, recebeu do
governo japonês uma bolsa de
estudos para aperfeiçoar-se em
regência na Universidade de
Tóquio. Foi regente assistente
do Coral Paulistano e lecionou
na Faculdade Santa Marcelina
e na Faam.

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

O projeto Música na Cabeça é
uma série de palestras sobre
música e encontros com artistas.
A participação é gratuita e aberta
a todos os interessados.

Inscreva-se pelo site osesp.art.br

Vagas limitadas e abertas somente com 15 dias
de antecedência às palestras e encontros.

ENCONTRO

3 ABR | QUI | 19H30
COM O ARTISTA EM RESIDÊNCIA
JEAN-EFFLAM BAVOUZET

NÃO PERCA AS APRESENTAÇÕES DO PIANISTA
COM A OSESP, NOS DIAS:

3 ABR QUI 21H
4 ABR SEX 21H
5 ABR SÁB 16H30

10 ABR QUI 21H
11 ABR SEX 21H
12 ABR SÁB 16H30
ingressos à venda na bilheteria

Programação sujeita a alterações.

Praça Júlio Prestes, 16

PATROCÍNIO

APOIO
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Sugestões de Leitura

Cuthbert Girdlestone
JEAN-PHILIPPE Rameau: his life and Work
Dover Publications, 1990

coro da osesp
Jonathan Cross (ed.)
The Cambridge Companion to Stravisnky
Cambridge University Press, 2003

Igor Stravinsky e Robert Craft
Conversas com Igor Stravinsky
Perspectiva, 2004

Richard Taruskin
Stravisnky and the Russian traditions:
a biography of the works through Mavra
University of California Press, 1996

Alexis Roland-Manuel
Ravel
Mémoire du Livre, 2000

Internet

http://jp.rameau.free.fr/
http://www.fondation-igor-stravinsky.org
http://www.mauriceravel.com/
http://www.maurice-ravel.net/
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A combinação de um grupo de
cantores de sólida formação
musical com a condução de uma
das principais regentes brasileiras
faz do Coro da Orquestra
Sinfônicado Estado de São Paulo
uma referência em música vocal
no Brasil. Nas apresentações junto
à Osesp, em grandes obras do
repertório coral-sinfônico, ou em
concertos a cappella na Sala São
Paulo e pelo interior do estado,
o grupo aborda diferentes
períodos musicais, com ênfase nos
séculos xx e xxi e nas criações de
compositores brasileiros, como
Almeida Prado, Aylton Escobar,
Gilberto Mendes, Francisco
Mignone, Liduíno Pitombeira,
João Guilherme Ripper e Villa-Lobos, entre outros. À frente do
grupo, Naomi Munakata tem
regido também obras consagradas,
que integram o cânone da música
ocidental. Criado como Coro
Sinfônico do Estado de São Paulo
em 1994, passou a se chamar
Coro da Osesp em 2001. Em
2009, o Coro da Osesp lançou seu
primeiro disco, Canções do Brasil,
que inclui obras de Osvaldo
Lacerda, Francisco Mignone,
Camargo Guarnieri, Marlos
Nobre, Villa-Lobos, entre outros
compositores brasileiros.
Em 2013, lançou gravação de
obras de Aylton Escobar (Selo
Osesp Digital).

Promover a democratização da
cultura como um valor maior, capaz
de modificar a vida das pessoas.
Em nosso dia a dia, trabalhamos para proteger tudo o que
é essencial para sua família. E a cultura é uma delas. Por isso,
apoiamos o projeto Descubra a Orquestra, desenvolvido
pela OSESP, que garante o acesso de milhares de
brasileiros a ações educativas e musicais de qualidade.
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Estátua de Mozart em Salzburgo
34

15 ABR TER 21H

Orquestra de Câmara da Osesp

EMMANUELE BALDINI REGENTE
LIUBA KLEVTSOVA HARPA
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertimento nº 1 em Ré Maior, KV 136

[1756-91]

[1772]

- Allegro
- Andante
- Presto
14 MIN

RADAMÉS GNATTALI

[1906-88]

Concerto Para Harpa e Orquestra de Cordas

[1957]

25 MIN

______________________________________
NIKOS SKALKOTTAS [1904-49]
Cinco Danças Gregas
-

[1931-36]

Epirotikos
Kretikos
Tsamikos
Arkadikos
Kleftikos

9 MIN

EDVARD GRIEG [1843-1907]
Suíte Holberg, Op.40
-

[1884]

I. Prelude
II. Sarabande
III. Gavotte/Musette
IV. Air
V. Rigaudon

21 MIN
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Gravações Recomendadas

MOZART

Divertimenti

Academy of St Martin in the Fields
PHILIPS, 2006

SKALKOTTAS

36 Greek Dances

BBC Symphony Orchestra
Nikos Christodoulou, regente
BIS, 2006

GNATTALI

Dois concertos de
Radamés Gnattali

Orquestra Sinfônica Brasileira
Radamés Gnattali, regência
Gianni Fumagalli, harpa
FESTA, 1959

GRIEG

Suíte Holberg

Academy of St Martin in the Fields
Sir Neville Marriner, regente
DECCA, 2001

C

omo a palavra sugere, Divertimento
é um gênero musical leve e brilhante,
que não requer muito empenho por
parte do ouvinte. O primeiro exemplo
de Divertimento que conhecemos é de Carlo
Grossi, publicado em Veneza em 1681. O titulo é
“Il Divertimento de' Grandi: Musiche da Camera, ò Per
Servizio di Tavola” [Diversão Para os Grandes: Música
de Câmara ou Para Serviço de Mesa].
Geralmente, eram peças encomendadas pelos ricos
patrões para seu próprio deleite, não raro para serem
tocadas após um farto jantar. Como é fácil de imaginar, a maioria delas não chegou até nós, pois tem valor
limitado. Com efeito, compositores como Leopold
Mozart (o pai do gênio), Carl Stamitz, Antonio Salieri
e dezenas de outros contemporâneos nem se preocupavam com a “durabilidade” dos Divertimentos, concebidos para serem tocados e logo esquecidos.
Os compositores mencionados eram excelentes artesãos, mas não gênios da música. Wolfgang Amadeus
Mozart era de outro planeta, e tudo o que ele tocava virava ouro. Assim, mesmo escrevendo rapidamente, sem
vontade, para um patrão que detestava (o Arcebispo de
Colloredo, em Salzburgo), ele nos deixou pérolas musicais como os três Divertimenti, chamados também Salzburger Symphonies, dos quais o primeiro, em Ré Maior
KV 136, será interpretado neste concerto. O público
poderá mais uma vez experimentar como os grandes
compositores podem ser reconhecidos tanto nas obras
grandiosas como em um simples Divertimento.

R

adamés Gnattali nasceu em Porto Alegre em
1906. Sua formação, que começou na capital
gaúcha e continuou no Rio de Janeiro, foi
tradicional. Ao se transferir para a então capital
federal, deparou-se com as dificuldades da vida de
concertista e compositor erudito. Certa vez, disse:
“Talvez eu gostasse de viver apenas da música erudita,
o que é muito difícil. Talvez nos países socialistas não
seja assim. Mas, aqui, viver do direito autoral das
composições não é possível. Se eu fosse tentar viver
das minhas composições, estaria maluco, hoje. Já
tinha me suicidado. Não dá. A não ser tocando em
orquestra de rádio, em cinema, em televisão.” 1

1. Depoimento disponível no site radamesgnattali.com.br
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Radamés Gnattali e Villa-Lobos, c. 1950
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Gnattali dominava ao mesmo tempo a linguagem
popular, que tinha se tornado sua atividade principal,
e a da música de concerto, com a qual tinha se formado. Uma grande virtude, se pensarmos como são
raros os compositores populares, hoje em dia, capazes de escrever obras sinfônicas aproveitando bem a
orquestra e suas possibilidades.
De fato, ele foi tanto um grande compositor popular
quanto um grande compositor de música de concerto.
A este propósito, gostaria de introduzir uma breve nota
pessoal. Recentemente, estive em Fortaleza, onde após
uma apresentação minha no Theatro José de Alencar,
com alguns amigos da Orquestra Eleazar de Carvalho,
fomos terminar a noite num bar, em que um excelente grupo de jovens alunos da universidade local tocava
chorinhos, vários deles de autoria de Gnattali. Voltando para São Paulo, recebo de um amigo e colega violista um link com o áudio do lindo e difícil Concerto Para
Viola e Orquestra. Este era (este é!) Radamés Gnattali.
O Concerto Para Harpa e Orquestra de Cordas foi
escrito em 1957 para o harpista Gianni Fumagalli
e estreado no mesmo ano, no Rio de Janeiro, com
a Orquestra Sinfônica Brasileira, sob regência do
próprio compositor. Na peça, o neoclassicismo de
Gnattali ganha um evidente toque brasileiro. Em vários momentos, pode-se reconhecer uma linguagem
parecida com a das Cirandas e Cirandinhas de Heitor
Villa-Lobos. É evidente a influência do Villa menos
audacioso (do período anterior aos experimentos
modernistas). Porém, ao invés de se limitar a expor
um tema ou uma melodia, Gnattali organiza essas
ideias dentro de uma forma clássica de “concerto”.
O resultado é representado por três movimentos
bastante orgânicos, com um diálogo constante entre
solista e orquestra.

O

compositor grego Nikos Skalkottas foi
uma personalidade inquieta, que viveu
durante o período mais conturbado da
história europeia do século xx. Em
Berlim, onde estudou com Arnold Schoenberg,
teve problemas financeiros que o forçaram a voltar
para a Grécia, onde viveu o resto de sua breve
vida. Quando seu país foi ocupado pelos nazistas,
Skalkottas acabou sendo internado num campo de
concentração. Antes de sua morte, aos 45 anos, não
teve mais que um sucesso muito modesto.
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A maior parte de sua música, atonal e de difícil
compreensão, é quase inteiramente baseada numa
adaptação pessoal do sistema de doze sons, aprendido
e incorporado nos anos de estudo com Schoenberg. O
próprio mestre desistiu de ajudar o jovem compositor
— o que foi considerado por Skalkottas como um verdadeiro fracasso, levando-o a parar de escrever. Por
dois anos, não compôs uma nota sequer.
Mais tarde, conseguiu superar a decepção e continuar seu caminho criativo. Distinguem-se de suas
peças modernistas muito ousadas as 36 Danças Gregas, completamente tonais e inspiradas por ritmos
e melodias das várias ilhas e regiões de seu país.
Neste concerto, cinco delas serão suficientes
para transmitir o calor e a alegria do povo grego,
além da inventividade expressa em ritmos e melodias envolventes. O nome das danças designam
também localidades na Grécia: “Epirotikos”, “Kretikos”, “Tsamikos”, “Arkadikos” e “Kleftikos”.

O

ano de 1884 foi ocasião de comemorações muito importantes na vida
cultural da Noruega. Celebravam-se os duzentos anos do nascimento
do poeta, filósofo e dramaturgo Ludvig Holberg,
chamado em sua terra de “Molière da Escandinávia”.
Para a ocasião, foi encomendada uma cantata
para coral masculino e orquestra ao mais famoso
compositor nacional. Incomodado com a encomenda,
e sem conseguir inspirações e ideias que o deixassem
satisfeito, Edvard Grieg distraía-se compondo para
piano. Foi para este instrumento, e quase brincando,
que nasceu a linda Suíte Holberg, em estilo Neobarroco.
A peça teve sua estreia com o próprio compositor ao
piano e, ao contrário da cantata, foi um formidável
sucesso. Tão formidável que, um ano depois, o
compositor teve a brilhante ideia de escrever uma
versão da mesma peça para orquestra de cordas —
versão que, desde então, está entre as obras mais
executadas por conjuntos de cordas do mundo inteiro.
Em toda a sua produção, Grieg mostra uma
alma singela e um conservadorismo coerente
e assumido. Seria inútil procurar nela estímulos intelectuais ou ideias para novos caminhos na
história da música. No lugar disso, podemos desfrutar de uma fervorosa criatividade melódica,
unida a um talento extremo na composição. Ao

invés de grandeza, ambição e orgulho, as qualidades que se destacam em sua música são sinceridade, generosidade, refinamento e elegância.
Composta por cinco movimentos, a Suíte inicia-se
com um enérgico “Prelúdio”, que alterna insistente
célula rítmica com delicada linha melódica nas cordas
agudas. Trata-se de uma cortina imaginária, que se
abre no teatro do tempo, anunciando um conto antigo.
Este conto continua com uma “Sarabande”, que,
utilizando a região mediana e grave dos instrumentos, além de contar com um delicioso solo do primeiro violoncelo, tem como caráter predominante
uma extrema ternura.
Em seguida, a “Gavotte/Musette” nos leva para
um baile nas cortes europeias na primeira metade do
século xviii.
Terminadas as danças, chega o momento da introspecção; aqui, Grieg nos presenteia com uma das
melodias mais singelas de todo o repertório para
orquestra de cordas. Inspirada na Ária Para a Quarta
Corda, de Bach, ela é o movimento mais amplo da Suíte
e o centro em torno do qual a peça é construída.
O último movimento é um brilhante “Rigaudon”,
que valoriza a agilidade e o virtuosismo dos violinos,
com uma menção especial para o spalla, que toca
alguns solos de difícil execução, dialogando com a
primeira viola. Esta conclusão brilhante e vigorosa
encerra o conto antigo, fechando as cortinas. E assim
também se encerra essa apresentação da Orquestra
de Câmara da Osesp na Sala São Paulo.
Emmanuele Baldini é spalla da Osesp.
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Norbert Elias
Mozart – Sociologia de um Gênio
Zahar, 1994

Valdinha Barbosa e Anne Marie Devos
Radamés Gnattali:
o eterno experimentador
MEC/Funarte, 1985

Eva Mantzourani
The Life and TwelveNote Music
of Nikos Skalkottas
Ashgate, 2011

Finn Benestad (ed.)
Edvard Grieg: Letters
to Colleagues and Friends
Peer Gynt Press, 2000

Internet

http://www.mozartproject.org/
http://www.skalkottas.de/
http://www.radamesgnattali.com.br/
http://griegmuseum.no/
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EMMANUELE BALDINI REGENTE

LIUBA KLEVTSOVA HARPA

Spalla da Osesp desde 2005,
Emmanuele Baldini foi aluno
de Corrado Romano no
Conservatório de Genebra,
estudou música de câmara com
o Trio di Trieste e com Franco
Rossi, aperfeiçoando-se em Berlim
e Salzburgo com Ruggiero Ricci.
Vencedor de vários concursos
internacionais, deu início à carreira
solo após ganhar o Virtuosité
de Genebra. Tanto como solista
como em recitais de violino e
piano, apresentou-se em cidades
europeias como Viena, Munique,
Berlim, Budapeste e Paris.
Interpretou os principais concertos
do repertório para violino,
acompanhado de orquestras como
a Orquestra de Câmara de Viena,
a Sinfônica da Rádio de Berlim, a
Orquestra da Suiça Romanda e a
Osesp. No repertório camerístico,
tocou ao lado de Arnaldo
Cohen, Jean-Philippe Collard e
Antonio Meneses, entre outros.
Emmanuele Baldini foi spalla da
Orquestra do Teatro Comunale
de Bolonha, da Orquestra de
Trieste e da Sinfônica da Galícia,
e colaborou com a Orquestra do
Teatro alla Scala, de Milão. Sua
discografia inclui gravações para
os selos Agorà, Algol, Rivoalto e
Phoenix, destacando-se as obras
completas para violino e piano
de Martucci, “um dos maiores
tributos a Martucci”, segundo a
revista Classic Voice. Desde 2008,
é também o primeiro violino do
Quarteto Osesp.

Harpista principal da Osesp
desde 2001, a russa Liuba
Klevtsova começou a estudar
harpa aos sete anos com a
professora Elena Pavlova,
em Moscou. Formou-se no
Conservatório Tchaikovsky,
em Moscou, onde foi
aluna de Vera Dulova.
Conquistou o 1º Prêmio
no ii Concurso Moscovita
de Jovens Harpistas e
realizou turnê pela Romênia
e França, apresentandose com o maestro Zubin
Mehta e a Orquestra
Sinfônica do Grande
Salão do Conservatório
Tchaikovsky. Liuba exerce
também intensa atividade
didática, tendo atuado
como professora do Festival
Internacional de Inverno de
Campos do Jordão em 2003,
2004 e 2012.
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22 ABR TER 21H
NIKOLAI LUGANSKY
CÉSAR FRANCK

Recitais Osesp

PIANO

[1822-90]

Prelúdio, Coral e Fuga
18 MIN

SERGEI PROKOFIEV

[1891-1953]

Sonata nº 4 em Dó Menor, Op.29
- Allegro Molto Moderato
- Andante Assai
- Allegro Con Brio, ma Non Leggiere
17 MIN

______________________________________
SERGEI RACHMANINOV [1873-1943]
Treze Prelúdios, Op.32
-

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

1 em Dó Maior
2 em Si Bemol Menor
3 em Mi Maior
4 em Mi Menor
5 em Sol Maior
6 em Fá Menor
7 em Fá Maior
8 em Lá Menor
9 em Lá Maior
10 em Si Menor
11 em Si Maior
12 em Sol Sustenido Menor
13 em Ré Bemol Maior

39 MIN

Entre as décadas de 1940 e de 1950, a obra de Iberê Camargo
foi marcada pela pintura de paisagens, retratos, naturezas-mortas
e, mais tarde, por composições com carretéis. A série Núcleos,
desenvolvida entre 1963 e 1965, sinaliza um progressivo
afastamento do artista em relação à representação da realidade
objetiva. A síntese da forma a partir do carretel levou-o a
estruturas dinâmicas nas quais o vigor do gesto e o corpo da
tinta eram elementos centrais. Mais do que transpor as barreiras
da figuração, o artista perseguia imagens interiores cujas origens,
muitas vezes, remetiam a elementos colhidos em sua infância,
como a solidão da campanha ou a fumaça do trem.
Fundação Iberê Camargo

Núcleo, 1963
óleo sobre tela
65 x 91,7 cm
col. Maria Coussirat Camargo,
Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre

Uma parceria entre a Fundação Osesp e a Fundação Iberê
Camargo, de Porto Alegre, permitirá que, ao longo da Temporada, cada número da Revista Osesp traga a reprodução de
uma obra de Iberê, cujo centenário de nascimento se celebra
em 2014. As obras foram escolhidas e comentadas pela equipe de Acervo e Catalogação da Fundação Iberê Camargo.
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Gravações Recomendadas

Rachmaninov

24 Preludes

Vladimir Ashkenazy, piano
Decca, 1995

24 Preludes

Steven Osborne, piano
Hyperion, 2009

The Complete Recordings

Sergei Rachmaninov, piano
RCA, 1992

Prokofiev

Complete Piano Sonatas

Boris Berman, piano
Chandos, 1998

Richter the Master (volume 3)

Sviatoslav Richter, piano
Decca, 2007

Piano Sonatas Nos. 1, 4 & 6

Yefim Bronfman, piano
Sony, 1994

FRANCK

Prelude, Chorale et fugue

Arthur Rubinstein, piano
RCA-Victor, 1995

Franck: Prelude, Chorale et fugue

Evgeny Kissin, piano
RCA-Victor, 1998
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E

m diversos sentidos, Rachmaninov foi — e
segue sendo — vítima da sua popularidade.
De início, foi a calorosíssima acolhida que
teve nos Estados Unidos depois da revolução
russa, em 1917: os americanos gostavam tanto de
sua obra anterior, e seus recitais de piano eram tão
solicitados que nos seus últimos 25 anos de vida ele
praticamente não voltou a compor.
A série dos Prelúdios, iniciada em 1892 com o
Prelúdio em Dó Sustenido Menor Op.3, e concluída
apenas em 1910, com os treze do Op.32 — possivelmente os mais interessantes —, também já
pareceu popular demais. O próprio Rachmaninov
se queixava de que, por mais que quisesse variar
seu repertório, os americanos sempre queriam
aqueles Prelúdios.
Eles são, afinal, versões compactas das características que fazem de Rachmaninov um dos compositores mais populares do século xx. Uma capacidade melódica infinita, uma conexão com formas
da música folclórica russa, o virtuosismo técnico
e, sim, um pouco daquela melancolia que fez com
que Stravinsky definisse o compatriota como “um
metro e noventa de melancolia russa”.
Mas, especialmente no Op.32, há muito mais
que uma fórmula de música destinada a se tornar popular. Por mais que as exigências técnicas continuem impressionantes, fazendo dessas
peças um desafio para qualquer pianista, e por
mais que aquela alma russa ainda soe dolorosa
lá no fundo, há nesses últimos prelúdios algo
de uma aceitação, de uma ternura que os aproxima tanto do Schumann de Carnaval e do Brahms
das últimas peças para piano quanto do piano
diabólico de Liszt.

U

ma outra versão dessa melancolia
e desse espírito algo mefistofélico
aparece na Sonata nº 4, de Prokofiev,
obra em que o compositor começa a se
livrar precisamente da sombra de Rachmaninov,
muito presente nas suas primeiras sonatas. Nesta
Nº 4 já se percebem muito bem algumas das
marcas da linguagem bastante idiossincrática
que caracterizaria a produção mais madura do
compositor: inúmeras mudanças de humor, um
arsenal considerável de efeitos sonoros, uma

exuberante percussividade ao lado de um rigor
estrutural e de uma grande inventividade melódica
e, por que não, lírica.
Mas aqui esse estado de espírito é algo alterado, pois a Sonata foi composta ainda sob a influência do suicídio do seu amigo pianista Maximilian
Schmidthof, em abril de 1913. Os dois primeiros
movimentos da obra, por exemplo, se abrem em
tom lúgubre, e toda a sonata soa como tingida de
negro. O movimento final, conturbado e de certa
maneira triunfante, com algo da fusão de angústia e liberdade que explodirá 25 anos depois no
terceiro movimento da Sonata nº 7, parece sinalizar uma superação. Afinal, é exatamente isso que
constitui uma sonata: um embate entre forças que
não se vencem, mas se fundem.

A

mais antiga das obras deste programa,
datada de 1884, também oferece uma
resolução singular a essas tensões entre
forma e expressão, angústia e lirismo.
César Franck, organista e improvisador elogiadíssimo, semente de uma tradição de organistas franceses que nos deu de Maurice Duruflé a
Olivier Latry, passando por ninguém menos que
Olivier Messiaen, viveu, como há de viver qualquer organista, sob a sombra e sobre os ombros de
Johann Sebastian Bach. E foi bachiano seu modo de
lidar com as questões e as tensões do romantismo,
típico de sua época. É nesse sentido que o Prelúdio,
Coral e Fuga, uma de suas peças mais famosas,
pode muito bem ser o fulcro em torno do qual
giram as obras de Rachmaninov e de Prokofiev.
Tanto pela existência de um Prelúdio, que tem tanto de bachiano quanto os de Rachmaninov têm de
chopinianos, quanto pela culminação (depois de
um coral que ilustra perfeitamente o conselho que
Franck dava a seus alunos de composição: “Modulem! Modulem!”) numa fuga, a mais estrita das
formas musicais.
À sua maneira, e inspirado no melhor dos modelos, Franck pretendia unir o passado e o futuro.
É mais do que justo que seja ele, aqui, uma ponte
entre os séculos xix e xx.

Sugestões de Leitura

Joël-Marie Fauquet
César Franck
Fayard, 1999

Eric Lebrun
César Franck
Bleu Nuit, 2012

César Franck
Correspondance
Mardaga, 1999

Boris Berman
Prokofiev’s piano sonatas:
a guide for the listener and the interpreter
Yale University Press, 2008

Harlow Robinson
Sergei Prokofiev, a biography
Viking, 1987

Max Harrison
Rachmaninoff: life, Works, recordings
Bloomsbury Academic, 2006

Sergei Bertensson e Jay Leida
Sergei Rachmaninoff, a lifetime in music
Indiana University Press, 2009

Barrie Martyn
Rachmaninoff: composer, pianist, conductor
Scolar, 1990

Internet

http://www.rachmaninoff.org/
http://www.cesar-franck.org/
http://www.sprkfv.net/

Caetano Waldrigues Galindo é professor de linguística na Universidade Federal do Paraná e tradutor.
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NIKOLAI LUGANSKY

PIANO

Primeira Vez Com a Osesp

Nikolai Lugansky estudou
no Conservatório de Moscou
com Tatiana Kestner, Tatiana
Nikolayeva e Sergei Dorensky.
Já se apresentou com
orquestras como a Sinfônica de
Boston, a Filarmônica de Nova
York, a Orquestra de Paris e a
Sinfônica de Bamberg. Como
recitalista, já se apresentou no
Concertgebouw de Amsterdã,
na Wigmore Hall, em
Londres, no Grande Auditório
da Fundação Gulbenkian,
em Lisboa, e no Auditório
Nacional de Música, em Madri.
Em 2013, seu disco com as
duas Sonatas Para Piano, de
Rachmaninov, lançado pelo
selo Naïve Ambroisie, recebeu
o Diapason d’Or e também o
prêmio Echo Klassik. Lugansky
recebeu ainda o Diapason d'Or
por suas gravações da integral
dos Estudos (Erato, 2000) e
Prelúdios (Warner, 2002), de
Chopin, e também dos Prelúdios
e Momentos Musicais (Warner,
2001), de Rachmaninov.
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Rachmaninov, c. 1934
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24 QUI 21H
25 SEX 21H
26 SÁB 16H30
Pau-Brasil

Sapucaia

Jequitibá

ISAAC KARABTCHEVSKY REGENTE
NIKOLAI LUGANSKY PIANO
SERGEI RACHMANINOV [1873-1943]

Ciclo Rachmaninov

Concerto nº 3 Para Piano em Ré Menor, Op.30 [1909]
- Allegro ma Non Tanto
- Intermezzo: Adagio (Attacca)
- Finale: Alla Breve
40 MIN

______________________________________
PYOTR I. TCHAIKOVSKY

[1840-93]

Sinfonia nº 1 em Sol Menor, Op.13 - Sonhos de Inverno

[1866]

- Träume von einer Winterreise
(Sonhos Durante Uma Viagem de Inverno): Allegro Tranquillo
- Düsteres, nebliges Land (Região Lúgubre, Enevoada):
Adagio Cantabile ma Non Tanto
- Scherzo: Allegro Scherzando Giocoso
- Finale: Andante Lugubre/ Allegro Maestoso
45 MIN
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Gravações Recomendadas

RACHMANINOV

Concerto nº 3 Para Piano

Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo
John Neschling, regente
Arnaldo Cohen, piano
BISCOITO FINO, 2013

THE 4 PIANO CONCERTOS

Philadelphia Orchestra
Sergei Rachmaninov, piano
Leopold Stokowski, regente
Eugene Ormandy, regente
RCA, 1994

TCHAIKOVSKY

Sinfonia nº 1

Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo
John Neschling, regente
BISCOITO FINO, 2007

Orquestra Sinfônica de Chicago

Claudio Abbado, regente
Sony, 1992
Orquestra Sinfônica de Londres

Valery Gergiev, regente
LSO LIVE, 2012
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D

e costas para o século xx, confortavelmente ancorado no século xix, Sergei
Rachmaninov foi um romântico extemporâneo, mais do que tardio. Espelho último
da Rússia imperial, sua música luminosa intensifica
e de certa forma rejuvenesce, num cosmopolitismo
próprio, as fortes influências italiana (a ópera, o
bel canto, o melodismo) e francesa (o maneirismo, a
ornamentação), tão caras à velha corte. Nem por isso
ela perderia a ancestralidade dos cânones litúrgicos
da pátria-mãe — uma nação que passou ao largo do
Barroco e do Classicismo, saltando abruptamente do
folclore eslavo e das tradições ortodoxas medievais
para o Romantismo de feição ocidental. E, no entanto,
nada disso faz dele um nacionalista.
Espanta pensar que a história da música clássica na
Rússia só começou no século xix, inaugurada por um
programa — este, sim, nacionalista — de Mikhail
Glinka, para explodir no século xx como um celeiro
de virtuoses ferozes, forjados na férrea disciplina dos
dois conservatórios mais competitivos de que se tem
notícia — o de Moscou e o de São Petersburgo. Rivais, ambos fundados pela elite aristocrática nos anos
1860, com uma tradição que ainda hoje se propaga e
espanta o mundo: a grande escola russa de piano.
Membro dessa estirpe — Rachmaninov fez os
dois conservatórios —, foi como um dos maiores pianistas de todos os tempos que ele, já exilado na América, ganhou fama, estrelato, o primeiro Steinway (ao longo da vida, acumularia cinco)
e dinheiro a rodo, além de um posto póstumo no
panteão dos “imortais”. Rachmaninov era firme em
dizer que uma grande performance exige um grande piano. E é na medida do próprio virtuosismo, de
suas mãos de gigante (alcançava quase duas oitavas)
e da resposta sonora só propiciada pela sofisticada
mecânica moderna do piano que ele escreve para o
seu instrumento: ao limite. O piano concertante de
Rachmaninov é um piano para virtuoses máximos, e
só para esses.
Em toda história da música, a exigência de compleição técnica sobre-humana em sua obra é praticamente
incomparável, exceção feita a seu predecessor Franz
Liszt, o primeiro grande fenômeno do piano, de quem
foi herdeiro indireto (estudou com um de seus alunos,
Alexander Siloti). Rachmaninov, porém, ganharia de
Liszt ao compor essa que é a obra mais monumental e

mais difícil já escrita para o piano: seu Concerto nº 3 em
Ré Menor, Op.30. Poucos se atrevem à escalada desse Everest. (Reza a lenda que o jovem David Helfgott
teria colapsado após a execução do concerto em um
concurso em Londres, do qual saiu vencedor.)
Não à toa. O “Rach 3”, como ficou popularizado,
concluído em 1909 em sua datcha em Ivanovka, foi
composto para uma ocasião única: a estreia do próprio autor ao piano nos EUA. Rachmaninov triunfa
duplamente: à frente da New York Symphony Society, sob regência de Walter Damrosch, e, em seguida,
com a Filarmônica de Nova York, regida por Gustav
Mahler. De volta, em 1910, seria nomeado vice-presidente da Sociedade Musical da Rússia Imperial, que
controlava todo o ensino superior de música no país.
Com os eventos de 1917, emigrou de vez.
Rigorosamente, nada é fácil nesses 40 minutos de
concerto quase sem respiro para o solista. O uníssono inicial das mãos, com acentuação deslocada da
métrica orquestral, já prenuncia as crescentes polirritmias filigranadas por vir entre solo e tutti, num
contraponto ainda mais penoso por força do rubato
recorrente. À parte do solista, cabe uma soma amplificada dos mais temidos estudos para piano juntos, de Czerny a Chopin. A superposição de vozes
eloquentes e independentes obriga os dedos a se desdobrarem em gestos simultâneos, seja em figuras de
aceleração vertiginosa ou de lirismo abissal. São vários pianos em um só.
Seu cromatismo adensado, que cria ilusões harmônicas a cada tonalidade visitada, aqui num percurso de inesperados bemóis, sustenidos e acidentes
dobrados entre o Ré Menor temático e o Ré Maior
final, é outra armadilha perigosa para uma peça que
só pode ser executada de cor, os olhos presos em
toda a extensão do teclado.
E, então, o milagre. Toda essa complexa arquitetura que se vislumbra na partitura desnudada resulta música clara, transparente e de compreensão
imediata à escuta. Muito em razão, sim, da marca
retórica registrada do compositor: seu irresistível
apelo ao páthos, à emoção. Rachmaninov concebe sua
música como um caminho discursivo em direção a
um clímax. Mas é raro que reserve seu ponto alto
mais íntimo a um solo de cadenza. Em lugar, segue a
cartilha do pianismo russo: acima da técnica, importa o “tocar fluido e cultivado”, a fraseologia, o tônus

poético, a projeção sonora. Acaba que é nas passagens
lentas que ele grafa sua assinatura com força indelével
e sedutora na memória do ouvinte: para sempre.
Em vida, Sergei Rachmaninov, senão um inventor,
certamente mestre dos mais inventivos, seria condenado duas vezes: pelas chamadas vanguardas revolucionárias e pelas chamadas vanguardas estéticas. Sua
obra foi banida na URSS como “decadente” e acusada
no Ocidente de “sentimentalismo hollywoodiano”.
Generoso, morreu em Beverly Hills, Los Angeles,
venerado pelo grande público e por seus intérpretes.
Amava aviões, lanchas e carros de alta velocidade.
					
[2013]
Regina Porto é compositora, curadora de concertos e
pesquisadora musical. Foi diretora da Cultura FM de São
Paulo e editora de música da revista Bravo!. Trechos de texto
publicado originalmente no encarte do CD da Osesp com o
Concerto nº 3 Para Piano, de Rachmaninov, lançado pela
gravadora Biscoito Fino em 2013.

LEIA TAMBÉM O ENSAIO OS CONCERTOS PARA
PIANO DE RACHMANINOV, DE JEAN-JACQUES
GROLEAU, PUBLICADO NA REVISTA OSESP DE
MARÇO DE 2014 E DISPONÍVEL NO SITE
WWW.OSESP.ART.BR
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T

chaikovsky tinha 25 anos quando foi convidado
a dar aulas na Sociedade Musical Russa, que
mais tarde se tornaria o Conservatório de
Moscou (e hoje leva o nome do compositor).
O jovem músico acabara de se formar na principal
das academias do país, o Conservatório de São
Petersburgo. Naquele mesmo ano de 1866, ele haveria
de se dedicar à mais penosa das obras de sua carreira:
a Sinfonia nº 1.
Após a demolidora crítica de César Cui à cantata
que fora sua peça de graduação, um estado de espírito
sombrio se abateu sobre Tchaikovsky. Noites insones
e o trabalho obsessivo na Sinfonia deixaram-no à beira
de um colapso — numa carta ao irmão, ele menciona
a sensação de morte iminente, que o fazia temer jamais concluir aquela obra.
Com o sucesso da apresentação da Abertura em Fá
Maior, seu ânimo melhorou, mas não por muito tempo. Em poucos meses, voltaria a sofrer dos nervos, a
ponto de ser considerado por um médico “a um passo
da loucura”.1 Ainda assim, ansioso para ouvir a opinião de seus antigos professores em São Petersburgo,
Anton Rubinstein e Nikolai Zaremba, Tchaikovsky
lhes apresentou uma primeira versão da Sinfonia. Os
comentários foram amargos, mas o trabalho na obra
prosseguiu, orientado por algumas recomendações
dos mestres — que por fim decretaram o “adagio” e
o “scherzo” prontos para ser apresentados ao público.
A Sinfonia completa só veio a ser ouvida em fevereiro
de 1868, com sucesso. Para sua publicação, em 1874,
Tchaikovsky voltou a revisá-la.
Atravessa-a um espírito folclórico inequivocamente russo e certa rusticidade. No primeiro movimento, veem-se alguns elementos que viriam a ser típicos
da obra orquestral do compositor, como as passagens
vivazes das cordas e o jogo de perguntas e respostas.

1. Warrack, John. Tchaikovsky Symphonies & Concertos
(Seattle: University of Washington Press), 1969, p. 15.
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Carro de Boi no Inverno, tela de Ivan Aivazovsky (1817-1900)

O segundo movimento resgata material utilizado na abertura A Tempestade, Op.76. Inicia-se
com um solo de oboé e toma corpo até a grande
explosão de emoção final. O “Scherzo” incorpora elementos da Sonata Para Piano em Dó Sustenido
Menor, transposta um semitom; o trio vem a ser a
primeira das valsas orquestrais de Tchaikovsky. O
“Finale” incorpora uma conhecida canção folclórica e, após uma viagem por diferentes tonalidades
e evoluções temáticas, conclui-se de modo sóbrio.
O título da sinfonia, Sonhos de Inverno, sugere
uma obra programática, mas se deve mais à atmosfera geral do que à existência de uma narrativa.
Tchaikovsky também nomeou os dois primeiros
movimentos — “Sonhos Durante Uma Viagem de
Inverno” e “Região Lúgubre, Enevoada” — embora
sem explicar o motivo. Pouco ajustados à música,
os títulos parecem apenas indicar um estado de espírito que o ouvinte desavisado talvez não evoque.
Apesar de todo o intenso sofrimento que envolveu sua criação, e do aprimoramento do estilo evidente nas sinfonias seguintes, Tchaikovsky haveria
de guardar para sempre um afeto especial por essa
obra. “Embora seja em muitos aspectos bastante
imatura, ainda assim tem fundamentalmente mais
substância e é melhor do que muitas de minhas
obras mais maduras,” 2 ele escreveria. Para alguns
críticos, perpassa-a certo frescor em estado bruto, uma forma direta de expressão que faltaria a
muitas de suas composições posteriores.
Adriana Lisboa é escritora. Com formação em música e literatura, é autora dos romances Hanói (Alfaguara,
2013) e Sinfonia em Branco (Alfaguara, 2001), entre outros livros.

2. Brown, David. Tchaikovsky: The Early Years. 1840-1874
(Nova York: W. W. Norton & Company, 1978), p. 102.
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Sugestões de Leitura

Jean-Jacques Groleau
Rachmaninov
Actes Sud, 2011

Dmitri Shostakovich e outros
Russian Symphony. Thoughts
about Tchaikovsky
Philosophical Library, 1947

John Warrack
Tchaikovsky Symphonies & Concertos
University of Washington Press, 1969

David Brown
Tchaikovsky: The Early Years. 1840-1874
W. W. Norton & Company, 1978

Internet

www.rachmaninoff.org/
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NIKOLAI LUGANSKY

Última Vez Com a Osesp em Dezembro de 2013

Primeira Vez Com a Osesp

Em 2009, o jornal inglês The
Guardian indicou o maestro Isaac
Karabtchevsky como um dos
ícones vivos do Brasil. Nascido
em São Paulo, estudou regência
e composição na Alemanha, sob
orientação de Wolfgang Fortner,
Pierre Boulez e Carl Ueter. Entre
1969 e 1994, dirigiu a Orquestra
Sinfônica Brasileira e, entre 1995 e
2001, foi diretor musical do Teatro
La Fenice, em Veneza. Foi também
diretor artístico da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre, do
Theatro Municipal de São Paulo,
da Orchestre National des Pays de
la Loire, na França, e da Orquestra
Tonkünstler, em Viena. Recebeu
a medalha do Mérito Cultural do
governo austríaco e a comenda
Chevalier des Arts e des Lettres
do governo francês, além de
condecorações de praticamente
todos os estados brasileiros.
Regeu concertos na Staatsoper
e no Musikverein, em Viena, no
Concertgebouw, em Amsterdã, no
Royal Festival Hall, em Londres,
na Sala Pleyel, em Paris, e no
Carnegie Hall, em Nova York.
É diretor artístico e regente titular
da Petrobras Sinfônica, do Rio
de Janeiro, diretor artístico do
Theatro Municipal do Rio de
Janeiro e, desde 2011, diretor
artístico do Instituto Baccarelli e da
Sinfônica de Heliópolis. Participa
do projeto de gravação integral
das Sinfonias de Villa-Lobos com
a Osesp, já tendo registrado as
sinfonias números 3, 4, 6, 7 e 10.

Nikolai Lugansky estudou
no Conservatório de Moscou
com Tatiana Kestner, Tatiana
Nikolayeva e Sergei Dorensky.
Já se apresentou com
orquestras como a Sinfônica de
Boston, a Filarmônica de Nova
York, a Orquestra de Paris e a
Sinfônica de Bamberg. Como
recitalista, já se apresentou no
Concertgebouw de Amsterdã,
na Wigmore Hall, em
Londres, no Grande Auditório
da Fundação Gulbenkian,
em Lisboa, e no Auditório
Nacional de Música, em Madri.
Em 2013, seu disco com as
duas Sonatas Para Piano, de
Rachmaninov, lançado pelo
selo Naïve Ambroisie, recebeu
o Diapason d’Or e também o
prêmio Echo Klassik. Lugansky
recebeu ainda o Diapason d'Or
por suas gravações da integral
dos Estudos (Erato, 2000) e
Prelúdios (Warner, 2002), de
Chopin, e também dos Prelúdios
e Momentos Musicais (Warner,
2001), de Rachmaninov.

PIANO

Compor histórias de
realização é a nossa cultura.
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O Vale do Anhangabaú em 1954, foto de Alice Brill
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27 DOM 16H

Quarteto Osesp

QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
DAVI GRATON VIOLINO
PETER PAS VIOLA
JOHANNES GRAMSCH VIOLONCELO
GYÖRGY KURTÁG

[1926]

Seis Momentos Musicais, Op.44

[1999-2005]

-

Invocatio (Un Fragment) [Invocação (Um Fragmento)]
Footfalls [Som de passos]
Capriccio [Capricho]
In Memoriam Gyoergy Sebeok
Rappel Des Oiseaux ... (Étude Pour Les Harmoniques)
[Chamado dos pássaros… (Estudo Para Harmônicos]
- Les Adieux (in Janaceks Manier) [As Despedidas (à maneira

de Janácek)]

14 MIN

CLAUDIO SANTORO [1919-89]
Quarteto de Cordas nº 3
-

Osesp 60

[1953-4]

Allegro
Lento
Vivo
Andante-Allegro

20 MIN

______________________________________
LUDWIG VAN BEETHOVEN

[1770-1827]

Quarteto nº 12 em Mi Bemol Maior, Op.127
-

[1825]

Maestoso-Allegro
Adagio, ma Non Troppo e Molto Cantabile
Scherzando Vivace
Finale

35 MIN
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G

yörgy Kurtág é um compositor ainda
pouco conhecido no Brasil porque
viveu grande parte de sua vida isolado
na Hungria atrás da cortina de ferro
do regime soviético. Quando sua obra começou a
ser conhecida no Ocidente, foi surpreendente ver
emergir um compositor que cultivava um tipo de
originalidade modernista inesperada para aquele
ambiente repressivo. É certo que a herança musical
do seu conterrâneo Béla Bartók foi um fator decisivo
a impulsioná-lo em direções diferentes das impostas
pelo seu ambiente político-cultural.
Paradoxalmente, a escrita modernista, tão exuberante nos seis quartetos de cordas de Bartók, encontra
pouca ressonância nos Seis Momentos Musicais Op. 44,
de Kurtág. O que prevalece aqui é a personalidade
original deste compositor que se compraz em trabalhar com os elementos mínimos da matéria sonora.
Nesse sentido, ele é um minimalista, mas sem qualquer semelhança com o minimalismo praticado por
compositores norte-americanos como Philip Glass
ou Steve Reich. Kurtág é minimalista no sentido
estrito do termo, porque se empenha em eliminar
todos os aspectos acessórios do discurso musical, reduzido a seus elementos estruturais mais essenciais,
e por isso mesmo mais abstratos. Se sua música não
parece voluptuosa para os sentidos, em seu despojamento exibe um sofisticado poder de sedução.

D

entre os compositores brasileiros, Claudio
Santoro, nascido em Manaus, é quem tem
a obra mais importante para quartetos de
cordas, depois de Villa-Lobos. Não apenas
pelo número de títulos — escreveu sete quartetos
(além de obras de juventude não numeradas e outras
com títulos sugestivos) —, mas também porque
eles percorrem praticamente todas as variadas fases
estilísticas de sua produção.
Na primeira fase, que começa na metade da década
de 1930, a obra de Santoro é marcada pela sua adesão às técnicas dodecafônicas, no que foi pioneiro no
Brasil, visto que naqueles anos estas ainda não eram

tão divulgadas. Isso demonstra um aspecto fundamental de sua personalidade: a fina sintonia com o
pensamento experimental da música de sua época.
Na fase intermediária, ele dá uma guinada à esquerda, literalmente, uma vez que suas convicções
comunistas levam-no a aderir aos preceitos jdanovistas
ditados pelo "Partidão".1 O Quarteto de Cordas nº 3, composto em 1953-4, período em que ele ganhava a vida
em São Paulo compondo trilhas para cinema e rádio,
pertence justamente a essa fase que alguns musicólogos
consideram nacionalista. A mim parece mais adequado
falar em adesão aos princípios estéticos do realismo socialista internacionalista (e não nacionalista), tal como
ocorreu com outros compositores, como Shostakovich, na União Soviética, e Aaron Copland, nos EUA.
Na terceira fase, Santoro, desiludido com o comunismo real após a revelação dos crimes de Stálin,
retorna a seus interesses experimentais, enveredando pelo serialismo, pelo aleatorismo, pela eletrônica
e por outras técnicas que moldariam uma linguagem
muito individual.
Lembremos que o Quarteto foi estreado pelo saudoso
Quarteto Municipal de São Paulo (Gino Alfonsi, Alexandre Schaffman, Johanes Oelsner e Calixto Corazza), a quem também foi dedicado. Note-se ainda que,
em todas as fases, o talento para melodias expressivas
e generosas, de ampla envergadura, se mantém como
uma das características marcantes do estilo de Santoro.

B

eethoven terminou seu Quarteto nº 12 Op. 127
somente em 1825, depois de três anos de
tentativas de retornar a este gênero e de um
hiato de quinze anos sem compor quartetos
de cordas. Este se tornou o primeiro de uma série
de cinco quartetos escritos depois que a surdez
completa se abateu sobre o compositor, demarcando
a fase derradeira de sua carreira.
Os seis primeiros quartetos, publicados como um
ciclo, haviam representado seu esforço para dominar a tradição clássica de um gênero consolidado por
Haydn e Mozart. Nos cinco quartetos seguintes, da
chamada fase madura, Beethoven expandiu os limites

1. Nos anos 1940 e 1950, o rígido código ideológico de Andrei Jdanov, conhecido como jdanovismo, definia os
limites da produção cultural aceitável na URSS.
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formais a níveis de complexidade nunca antes imaginados e, durante anos, ele próprio acreditou que nada
mais havia a acrescentar. O que torna, então, tão emblemáticos os últimos cinco quartetos, se nada parecia faltar à complexidade atingida na fase madura?
A chave está no deslocamento do interesse composicional do aspecto formal para o elemento expressivo. A técnica utilizada continua sendo a do classicismo, como nos primeiros quartetos. A abordagem
original da forma, baseada em contrastes extremos
e na diluição dos contornos das seções, é ainda um
prolongamento das experiências da fase madura. No
entanto, é a transcendência da expressão que torna
esses quartetos tardios um momento sem igual na
história da música. Os intensos conflitos propostos
pelos materiais musicais são resolvidos pela sublimação da emoção a estados meditativos, como se
as vicissitudes da humanidade somente pudessem
ser superadas por meio de uma serenidade interior
indescritível em palavras, mas passível de tradução
pela música.
No primeiro movimento, Beethoven joga com um
elemento formal que tinha precedentes formidáveis
em diversas peças de Haydn e no Quarteto nº 19, "As
Dissonâncias" KV 465, de Mozart: uma introdução
enigmática que desafia a continuidade do discurso. A
indicação de andamento inicial maestoso reaparece em
duas conjunturas inesperadas para os padrões clássicos: no fim da exposição, portanto logo antes do
desenvolvimento, e, de novo, perto do fim daquele
longo desenvolvimento. Esse artifício não transforma o movimento num rondó, porque o caráter desses maestosos é impróprio para servir como refrão.2
O efeito é aplacar as tensões dos materiais, introduzindo um distanciamento contemplativo, como se o
compositor se colocasse fora da obra, a comentá-la,
ou como se a continuidade temporal do discurso fosse submetida a uma ruptura em sua lógica linear, tal
como nos flashbacks cinematográficos.
O segundo movimento apresenta uma extensão
descomunal para um trecho em andamento lento e
compreende seis variações sobre um tema, além de

uma coda. Chamam a atenção, inicialmente, as mudanças súbitas de dinâmica e as passagens em harmonias soturnas. Na terceira variação, Beethoven
recorre à mudança para uma tonalidade distante e
introduz uma variação em estilo de hino, um adagio
molto espressivo que transporta o clima expressivo para
um daqueles estados de platitude a que nos referimos acima. Na quinta variação, uma outra novidade
expressiva rompe a linearidade formal: recorrendo
à técnica do sotto voce [em voz baixa] o compositor
conduz o ouvinte a uma ambientação estranha, o que
levou a tradição a atribuir a esse trecho a alcunha
de "episódio misterioso". A variação final traz nova
surpresa formal, pois apresenta somente metade do
material e é interrompida por um mergulho na coda
que nos afasta dos dilemas expressivos propostos
pelo movimento.
Depois desses dois movimentos iniciais perturbadores, os movimentos finais parecem relativamente
bem-comportados, o que nos faz indagar que relação
essa correção de rumo teve com o abandono dos esboços iniciais em que Beethoven projetava um total
de seis ou sete movimentos engenhosos e extravagantes para este Quarteto.
Rodolfo Coelho de Souza é compositor, doutor em
Composição pela University of Texas at Austin e professor
livre-docente do Departamento de Música da Universidade
de São Paulo/Ribeirão Preto.

2. Na forma rondó, há sempre um refrão que retorna.
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Gravações Recomendadas
KURTÁG

COMPLETE WORKS FOR STRING QUARTET

Athena Quartett
NEOS, 2013
SANTORO

Quarteto nº 3 (CD Quadro brasil)

Quarteto Radamés Gnattali
Selo Rádio Mec, 2008
BEETHOVEN

The String Quartets

Amadeus Quartet
Deutsche GRAMMOPHON, 2000

Sugestões de Leitura

Bálint András Varga (org.)
György Kurtág Three Interviews and Ligeti Homages
University of Rochester Press, 2009

Rachel Beckles Willson
Ligeti, Kurtág, and Hungarian
Music during the Cold War
Cambridge University Press, 2007

Vasco Mariz
Claudio Santoro
Editora Civilização Brasileira, 1994

Elson Farias
Claudio Santoro - Cantor do Sol e da Paz
Editora Valer, 2009

Robin Stowell (ed.)
the CaMBridGe CoMPanion to strinG Quartet
CAmBrIdGE uNIVErSITY PrESS, 2003

Joseph Kerman
THE Beethoven QUARTETS
W.W. NORTON & COMPANY, 1979

Internet

http://www.claudiosantoro.art.br/
http://www.lvbeethoven.com
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QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI
DAVI GRATON
PETER PAS

VIOLINO

VIOLINO

VIOLA

JOHANNES GRAMSCH VIOLONCELO

Fundado em 2008, o Quarteto
Osesp reúne músicos formados
em escolas diferentes: italiana,
brasileira, norte-americana e
alemã. A soma dessas tradições
contribui para enriquecer a
identidade do grupo. O
Quarteto tem sua própria série
na Sala São Paulo, na qual são
apresentadas obras clássicas e
propostas inovadoras e criativas.
Seu repertório é muito amplo,
incluindo obras que vão da
época barroca até os jovens
compositores contemporâneos.
Entre os que já se apresentaram
com o grupo, estão artistas
como Gilberto Tinetti, Eduardo
Monteiro, Roberto Díaz, Ovanir
Buosi, Jean-Philippe Collard,
Ricardo Castro, Antonio
Meneses, Arnaldo Cohen,
Lilya Zilberstein, David Aaron
Carpenter, Nicholas Angelich
e Nathalie Stutzmann.

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

VENHA ASSISTIR À OSESP
E ORQUESTRAS PARCEIRAS
NA SALA SÃO PAULO.
ENTRADA GRATUITA
6 ABR DOM 11H

27 ABR DOM 11H

ALEXANDRE MIHANOVICH
Arismar Overture

PYOTR I. TCHAIKOVSKY
Sinfonia nº 1 em Sol Menor, Op.13 - Sonhos de Inverno

OSESP
ISAAC KARABTCHEVSKY REGENTE

JAZZ SINFÔNICA
FÁBIO PRADO REGENTE

BERNARD HERRMANN
Vertigo
RADAMÉS GNATTALI
Sinfonia Popular
CYRO PEREIRA
Gershwin Suíte – Fantasia Sobre Temas de
George Gershwin

13 ABR DOM 11H
NAOMI MUNAKATA REGENTE

JOSÉ MAURICIO NUNES GARCIA
Gradual para o Domingo de Ramos
In Monte Oliveti
Domine tu Mihi Lavas Pedes
Judas, Mercator Pessimus
Sepulto Domino
M. CAMARGO GUARNIERI
Ave Maria
HEITOR VILLA-LOBOS
Tantum Ergo
ALBERTO GRAU
Pater Noster
ALBERTO GINASTERA
O Vos Omnes
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PRADO
Missa da Paz: Gloria
AYLTON ESCOBAR
Missa Breve Sobre Ritmos Folclóricos Brasileiros:
Agnus Dei

Ingressos gratuitos limitados a 4 por pessoa.
Disponíveis na bilheteria da Sala São Paulo desde a segunda-feira
anterior ao concerto. A partir de 5 ingressos, será cobrado o valor
de R$2,00 por ingresso.
Bilheteria da Sala São Paulo: T 3223 3966

ERNST WIDMER
Salmo 150

osesp.art.br

A Série de Concertos Matinais recebe o público das instituições convidadas:

PATROCÍNIO
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Cravo na casa de Bach em Eisenach
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30 QUA 21H
JEREMY DENK
CHARLES IVES

PIANO

[1874-1954]

Sonata nº 2 Para Piano - Concord
-

Recitais Osesp

[1911-5]

Emerson
Hawthorne
The Alcotts
Thoreau

50 MIN

______________________________________
JOHANN SEBASTIAN BACH

[1685-1750]

Variações Goldberg, BWV 988 [1741]
-

Ária - Andante Espressivo
Variação 1 - Allegro Moderato
Variação 2 - Allegretto
Variação 3 - Canone All'Unisuono (Poco Andante, ma Con Moto)
Variação 4 - L'Istesso Movimento
Variação 5 - Allegro Vivace
Variação 6 - Canone Alla Seconda (Allegretto)
Variação 7 - Un Poco Vivace
Variação 8 - Allegro
Variação 9 - Canone Alla Terza (Moderato)
Variação 10 - Fughetta (Un Poco Animato)
Variação 11 - Allegro e Leggiero
Variação 12 - Canone Alla Quarta in Moto Contrario (Allegretto Moderato)
Variação 13 - Andantino
Variação 14 - Allegro Moderato
Variação 15 - Canone Alla Quinta in Moto Contratrio (Andante)
Variação 16 - Ouverture (Maestoso - Allegretto)
Variação 17 - Allegro
Variação 18 - Canone Alla Sesta (Con Moto)
Variação 19 - Allegro Vivace
Variação 20 - Allegro
Variação 21 - Canone Alla Settima (Andante Con Moto)
Variação 22 - Alla Breve
Variação 23 - Allegro Moderato
Variação 24 - Canone All'Ottava (Allegretto Con Moto)
Variação 25 - Andante Espressivo
Variação 26 - Allegro
Variação 27 - Canone Alla Nona (Un Poco Vivace)
Variação 28 - Allegro
Variação 29 - Brillante
Variação 30 - Quodlibet (Moderato) Aria da Capo - Andante Espressivo

38 MIN
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P

arei de assistir à série de televisão Breaking
Bad no começo da terceira temporada por
uma razão estranha: senti que fazia mal à
minha alma. Para ser franco, eu nunca tinha
me importado com minha alma antes, mas, quando
pedaços carbonizados de avião começaram a chover
sobre Albuquerque (os fãs da série saberão a que
estou me referindo), senti uma dor incômoda, um
sofrimento incomum, e decidi que bastava. Podemos
dizer que Breaking Bad é as “Variações Goldberg do
desespero”. Quantas consequências terríveis Walter
White colherá por conta de sua primeira má escolha?
Pelo menos, até onde acompanhei, a abordagem da
série foi exaustiva: um desfile de danos emocionais,
físicos e espirituais. As Variações Goldberg também são
exaustivas, por conta da primeira decisão fatal de
Bach: a linha de baixo que escolheu e os parâmetros
que definiu a partir dela.
Na verdade, as Variações Goldberg causaram em
mim mais desespero do que qualquer outra obra
musical na história, com exceção do Trio Para Piano,
Violino e Violoncelo, de Tchaikovsky (por razões completamente diferentes). Quantas horas passei aflito
nos camarins, sabendo que na plateia estariam vários
sabichões insuportáveis, com suas setecentas gravações da peça e suas opiniões profundamente embasadas? Quantas horas passei praticando todas as passagens em que as mãos cruzam uma por cima da outra,
depois mudam de direção (como se voltassem a um
local em que houve um acidente), encarando uma à
outra novamente?
A peça, escrita originalmente para um instrumento com dois teclados, torna-se especialmente
traiçoeira quando tocada em apenas um. São muitos
os cruzamentos de mão impossíveis, trechos impossíveis de tocar. É preciso decidir que mão passará
sobre a outra e praticar como fazer essa troca suavemente; porém, sempre existe a possibilidade de você
estar no palco, em êxtase, e seus dedos e pulsos literalmente emaranharem-se — como dois dançarinos
que tropeçam um sobre o outro — espalhando notas
erradas por todo lado. É preciso sempre lembrar que
se está tocando o instrumento “errado”, especialmente para os críticos.
Além de toda sua dificuldade técnica, as Variações
são aterrorizantemente limpas. A peça se atém principalmente à pureza do sol maior, e seu material é qua-
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se óbvio: numa variação, as escalas perseguem uma à
outra em terças (esta me traz memórias horríveis de
praticar escalas quando criança); noutra, predominam
os arpejos (idem); noutra ainda, temos notas próximas
em uma mão e saltos na outra. É quase como o plano
de uma aula, dividido em unidades, e todos conhecem
a peça muito bem — é tão rodada quanto um viajante
experiente no saguão de um aeroporto.
Nunca tive interesse algum nas Variações, mas,
um dia — não sei como —, minha amiga Toby Saks
me convenceu a aprender a peça para seu festival em
Seattle. Ela pensava que isso mudaria minha vida.
Com um “sim” impensado, eu me comprometi —
e não se pode substituir as Variações Goldberg em um
programa; seria o mesmo que substituir George
Clooney num filme. Como de praxe, procrastinei.
A seguir, frios e desesperadores meses de dezembro e janeiro vieram, e com eles uma noite de Natal
passada na companhia de um piano, me perguntando
por que não poderia haver apenas quinze variações,
ou dezoito, ao invés de trinta. Eu as separei em grupos de cinco, para lidar com a enormidade do projeto.
A respeito do dia anterior à minha primeira apresentação, lembro-me de estar sentado em um restaurante vietnamita, debruçado sobre uma tigela gigante de pho (lá fora caía a clássica garoa de Seattle),
enquanto meus amigos músicos murmuravam para
mim frases consoladoras — “Tenho certeza de que
será ótimo” —, me tratando como um paciente que
está prestes a realizar uma cirurgia.
A primeira performance foi um pouco como um
sonho, em grande parte ruim, mas senti “algo” diferente em algumas variações. O primeiro sinal do
meu novo vício. Estaria eu confiante ou ferido após a
batalha? Um segundo período de obsessão começou,
em que mergulhei nas teimosas variações a fim de
entender a independência (ou a falta dela) das minhas
mãos, tentando encontrar a forma mais transparente
e amorosa de interpretá-las. E agora, nove anos depois e com um disco nas mãos, provavelmente faço
parte dos “Viciados nas Variações Goldberg Anônimos”.
Os “anônimos”, herméticos e obsessivos, cometem todos os deslizes que assolam a música clássica
de uma forma geral. A peça é como um texto que
reflete sobre si mesmo, completo em seu próprio
mundo, sugerindo que tudo que sempre se quis saber está ali contido. Assim, as Variações (música sobre

música, por definição) estão sujeitas a inúmeras discussões entre entendidos, como as comparações entre gravações, semelhantes a lutas de pesos-pesados,
em que se faz uso da irritante expressão “definitiva”.
No entanto, o sorriso de Bach sempre vence. A
peça é uma aula sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre a beleza: a forma como as variações
passam sem sobressaltos do trágico ao cômico e como
simples escalas se transformam em energia, alegria,
entusiasmo, celebrando os elementos mais fundamentais da música. Esse é o tipo de felicidade imaculada que Beethoven finalmente tentou atingir, após
a felicidade heroica de seu período intermediário.
Os últimos movimentos dos Op. 109 e 111 de Beethoven evocam as Variações Goldberg, e representam
uma felicidade inalcançável.
A estratégia de Breaking Bad, compartilhada por
vários dos grandes romances e obras de arte que conhecemos (estou pensando em você, Balzac!), é nos
afogar em um mar de degradação humana. Muitas
vezes, é mais fácil escrever uma história triste. A felicidade facilmente torna-se um atalho, ou algo pouco verossímil; “final feliz” é uma expressão frequentemente usada em tom depreciativo. É claro que o
final das Variações Goldberg contém melancolia em sua
mistura (ao contrário dos “cristais puros” de Walter,
em Breaking Bad). Quando o tema retorna ao final,
você se dá conta de que esta é a última vez que ouvirá
aquela passagem agridoce em Mi Menor (melancolia
sobre a melancolia), e também a última vez que poderá experimentar a sequência de quintas com a qual
Bach se afasta deste tom. Admito que toda vez me
engasgo, não porque a peça é longa, não porque está
chegando ao fim, mas por uma sensação de que tudo
o que veio antes se completa, de que tudo está como
tem de ser e — se não soar muito cafona dizê-lo —
pelo esplendor dessa experiência. Ela nos proporciona
algo raro na existência humana: a sensação, no final
de alguma coisa, de que valeu inteiramente a pena.

Gravações Recomendadas
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Jeremy Denk plays Ives

Jeremy Denk, piano
Think Denk Media, 2010

BACH

Goldberg Variations

Jeremy Denk, piano
Nonesuch, 2013

Goldberg Variations

Glenn Gould, piano
Sony, 2003

Goldberg Variations

András Schiff, piano
ECM, 2003

Jeremy Denk é pianista.Texto publicado no jornal The Guardian, em 7 de novembro de 2013. Tradução de Ricardo Sá
Reston.

Leia ensaio de Jeremy Denk sobre a Sonata
Concord na página 4
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Sugestões de Leitura

Geoffrey Block

Ives: Concord Sonata:
o
Piano Sonata N . 2

JEREMY DENK PIANO

Cambridge University Press, 1996

O norte-americano Jeremy
Denk formou-se pelo Oberlin
College, pela Universidade de
Indiana e pela Juilliard School,
em Nova York. No ano passado,
recebeu a MacArthur
Fellowship e em 2014 foi
indicado como Instrumentista
do Ano de 2014, pela prestigiosa
revista Musical America. Como
solista, apresentou-se com a
Orquestra de Filadélfia, a
Filarmônica de Los Angeles
e as sinfônicas de Boston,
Chicago, São Francisco e
Londres, entre outras. Como
recitalista, apresentou-se em
salas como o Carnegie Hall, em
Nova York, e o Wigmore Hall,
em Londres. Em 2012, seu disco
French Impressions (Sony
Classical), em duo com o
violinista Joshua Bell, recebeu
o prêmio Echo Klassik. Seu
CD com as Variações Goldberg,
de Bach, pelo selo Nonesuch,
atingiu o topo da parada
Billboard de música clássica e
foi considerado Melhor Disco
de 2013 pela revista The New
Yorker e pelo The New York Times.
É autor de diversos textos sobre
música, publicados nas revistas
The New Yorker e New Republic,
no jornal The Guardian e na
New York Review of Books.

Charles Ives

Essays Before a Sonata,
The Majority, and Other Writings
W. W. Norton & Company, 1999

Jan Swafford

Charles Ives: A Life with Music
W. W. Norton & Company, 1998

Peter Williams

Bach: The Goldberg Variations
Cambridge University Press, 2001

John Butt (ed.)

The Cambridge Companion to Bach
Cambridge University Press, 1997
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Primeira Vez Com a Osesp

Leiam felizes para sempre.
R$

16,90
A pe n a s

Todo domingo
nas bancas

Os clássicos das histórias infantis cheios de curiosidades, ilustrações
e atividades. Tudo isso para estimular a imaginação e o aprendizado do
seu filho, desenvolvendo a linguagem e enriquecendo o vocabulário.
Além do livro, cada volume traz um CD que narra as histórias. Ao
todo, são 25 livros-cds para ler e ouvir que vão ajudar as crianças a
compreenderem melhor o mundo. Todo domingo nas bancas. Colecione.

ASSINANTE FOLHA:

na compra da coleção completa,
ganhe 5 livros-cds e o frete*.
Ligue (11)

3224 3090 (grande são paulo),
0800 775 8080 (outras localidades)
ou acesse

*

ca da
li v ro -c d

www.folha.com.br/fabulas

*Preço e frete válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Para outras localidades, consulte www.folha.com.br/fabulas. Confira as datas de entrega no site.
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Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo

Desde seu primeiro concerto, em
1954, a Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo — Osesp —
construiu uma trajetória de grande
sucesso, tornando-se a instituição
que é hoje. Reconhecida
internacionalmente por sua
excelência, a Orquestra é parte
indissociável da cultura paulista
e brasileira, promovendo
transformações culturais e sociais
profundas. Nos primeiros anos,
foi dirigida pelo maestro Souza
Lima e pelo italiano Bruno
Roccella, mais tarde sucedidos por
Eleazar de Carvalho (1912-96), que
por 24 anos dirigiu a Orquestra
e desenvolveu intensa atividade.
Nos últimos anos sob seu
comando, o grupo passou por
um período de privações. Antes
de seu falecimento, porém, Eleazar
deixou um projeto de reformulação
da Osesp. Com o empenho do
governador Mário Covas, foi
realizada a escolha do maestro
que conduziria essa nova fase na
história da Orquestra. Em 1997,
o maestro John Neschling assume
a direção artística da Osesp e, com
o maestro Roberto Minczuk como
diretor artístico adjunto, redefine
e amplia as propostas deixadas por
Eleazar. Em pouco tempo, a
Osesp abre concursos no Brasil
e no exterior, eleva os salários e
melhora as condições de trabalho
de seus músicos. A Sala São Paulo
é inaugurada em 1999 e, nos anos
seguintes, são criados os Coros
Sinfônico, de Câmara, Juvenil
e Infantil, o Centro de
Documentação Musical, os
Programas Educacionais, a editora
de partituras Criadores do Brasil,

68

e a Academia de Música. As
temporadas se destacam pela
diversificação de repertório, e
uma parceria com o selo sueco BIS
e com a gravadora carioca Biscoito
Fino garante a difusão da música
brasileira de concerto. A criação
da Fundação Osesp, em 2005,
representa um marco na história
da Orquestra. Com o presidente
Fernando Henrique Cardoso
à frente do Conselho de
Administração, a Fundação coloca
em prática novos padrões de gestão,
que se tornaram referência no meio
cultural brasileiro. Além das turnês
pela América Latina (2000, 2005,
2007), Estados Unidos (2002,
2006, 2008), Europa (2003, 2007,
2010, 2012, 2013) e Brasil (2004,
2008, 2011), o grupo mantém
desde 2008 o projeto Osesp
Itinerante, pelo interior do estado
de São Paulo, realizando concertos,
oficinas e cursos de apreciação
musical para mais de 70 mil
pessoas. Indicada em 2008 pela
revista Gramophone como uma
das três orquestras emergentes
no mundo às quais se deve prestar
atenção, e mais recentemente
(2012) tema de destaque em
publicações como o jornal The Times
e a revista Gramophone, a Osesp
iniciou a temporada 2010 com a
nomeação de Arthur Nestrovski
como diretor artístico e do maestro

francês Yan Pascal Tortelier como
regente titular. Em fevereiro de
2011, o Conselho da Fundação
Osesp anuncia a norte-americana
Marin Alsop como nova regente
titular da Orquestra por um
período inicial de cinco anos, a
partir de 2012. Yan Pascal Tortelier
continua a trabalhar com a Osesp
como regente convidado de honra
nas temporadas de 2012 e 2013.
Também a partir de 2012, Celso
Antunes assume o posto de regente
associado da Orquestra. Neste
mesmo ano, em sequência a
concertos no festival BBC Proms,
de Londres, e no Concertgebouw
de Amsterdã, a Osesp é apontada
pela crítica especializada
estrangeira como uma das
orquestras de ponta no circuito
internacional. Lança também seus
primeiros discos pelo selo Naxos,
com o projeto de gravação da
integral das Sinfonias de Prokofiev,
regidas por Marin Alsop, e da
integral das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac
Karabtchevsky. Em 2013, Marin
Alsop é nomeada diretora musical
da Osesp e a orquestra realiza
nova turnê europeia, apresentando-se pela primeira vez — e com
grande sucesso — na Salle
Pleyel, em Paris, no Royal
Festival Hall, em Londres, e
na Philharmonie, em Berlim.

Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo
diretora musical e regente titular

MARIN ALSOP
Regente associado

Celso antunes
diretor artístico

ARTHUR NESTROVSKI
diretor executivo

MARCELO LOPES
VIOLINOS

Cláudio Cruz spalla**
Davi Graton spalla***
Emmanuele Baldini spalla
Yuriy Rakevich
Lev Veksler***

Adrian Petrutiu
Igor Sarudiansky
Matthew Thorpe
Alexey Chashnikov
Andreas Uhlemann
Camila Yasuda
Carolina Kliemann
César A. Miranda
Cristian Sandu
Elena Klementieva
Elina Suris
Florian Cristea
Gheorghe Voicu
Inna Meltser
Irina Kodin
Katia Spássova
Leandro Dias
Marcelo Soares
Paulo Paschoal
Rodolfo lota
Simona Cavuoto
Soraya Landim
susane goldmann
Sung-Eun Cho
Svetlana Tereshkova
Tatiana Vinogradova
Irem Bozkurt*
VIOLAS

Horácio Schaefer

Maria Angélica Cameron
Peter Pas
Andrés Lepage
David Marques Silva
Éderson Fernandes
Galina Rakhimova
Olga Vassilevich
Simeon Grinberg
Vladimir Klementiev
VIOLONCELOS

Johannes Gramsch
Wilson Sampaio***

Heloisa Meirelles
Adriana Holtz
Bráulio Marques Lima
Douglas Kier
Jin Joo Doh
Maria Luísa Cameron
Marialbi Trisolio
Regina Vasconcellos
Rodrigo Andrade Silveira
CONTRABAIXOS

Ana Valéria Poles
Pedro Gadelha

Academia da osesp
FLAUTAS

Fabíola Alves piccolo
José Ananias Souza Lopes
Sávio Araújo
OBOÉS

Arcádio Minczuk
Joel Gisiger

Natan Albuquerque Jr.
Peter Apps
Ricardo barbosa

VIOLINO

DAN RAFAEL TOLOMONY
ERYCK GIACON
MONIQUE DOS ANJOS
SUÉLLEN BOER
VIOLA

corne inglês

CLARINETES

Ovanir Buosi
Sérgio Burgani

Nivaldo Orsi clarone
Daniel Rosas
Giuliano Rosas
FAGOTES

Alexandre Silvério
José Arion Liñarez

romeu rabelo contrafagote
Francisco Formiga
TROMPAS

Dante Yenque
Ozéas Arantes

André Gonçalves
José Costa Filho
Nikolay GENOV
Luciano Pereira do Amaral
Samuel Hamzem
Eduardo Minczuk
TROMPETES

Fernando Dissenha
Gilberto Siqueira

Antonio Carlos Lopes Jr.
Marcelo Matos
Flávio Gabriel*

EVERTON TABORDA
JADER DA CRUZ
NATANAEL FERREIRA
CONTRABAIXO

LUIZ EDUARDO FERREIRA
FLAUTA

RAUL MENEZES
OBOÉ

ÉRICO MARQUES
CLARINETE

MARÍA DEL MAR RÁBAGO
PATRICK VIGLIONI
FAGOTE

FRANCISCO WELLINGTON
TROMPA

JUNIOR ANDRADE
TROMPETE

CRISTÓBAL ROJAS SALINAS
DAN YURI
TROMBONE

ANDRÉ MACHADO
DIEGO RIBEIRO
EZEQUIEL LIMA
TUBA

CÉSAR AUGUSTO SOUZA

TROMBONES

Darcio Gianelli
Wagner Polistchuk
Alex Tartaglia
Fernando Chipoletti
TROMBONE BAIXO

Darrin Coleman Milling
TUBA

Marcos dos Anjos Jr.**
Luiz Ricardo Serralheiro*
TÍMPANOS

Elizabeth Del Grande
Ricardo Bologna
PERCUSSÃO

Ricardo Righini 1ª percussão

Alfredo Lima
Armando Yamada
Eduardo Gianesella
Rubén ZúÑiga
TECLADOS

Olga Kopylova
GERÊNCIA

Joel Galmacci gerente
Xisto Alves Pinto inspetor
Laura Padovan Passos

Marco Delestre
Max Ebert Filho
Alexandre Rosa
Almir Amarante
Cláudio Torezan
Jefferson Collacico
Lucas Amorim Esposito
Ney Vasconcelos
HARPA

Liuba Klevtsova
Paola Baron

(*) músico convidado
(**) músico licenciado
(***) cargo interino
Os nomes estão relacionados
em ordem alfabética, por categoria.
Informações sujeitas a alterações
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coro da osesp

A combinação de um grupo de
cantores de sólida formação
musical com a condução de uma
das principais regentes brasileiras
faz do Coro da Orquestra
Sinfônicado Estado de São Paulo
uma referência em música vocal
no Brasil. Nas apresentações junto
à Osesp, em grandes obras do
repertório coral-sinfônico, ou em
concertos a cappella na Sala São
Paulo e pelo interior do estado, o
grupo aborda diferentes períodos

musicais, com ênfase nos séculos
xx e xxi e nas criações de
compositores brasileiros, como
Almeida Prado, Aylton Escobar,
Gilberto Mendes, Francisco
Mignone, Liduíno Pitombeira,
João Guilherme Ripper e Villa-Lobos, entre outros. À frente do
grupo, Naomi Munakata tem
regido também obras
consagradas, que integram o
cânone da música ocidental.
Criado como Coro Sinfônico do

Estado de São Paulo em 1994,
passou a se chamar Coro da
Osesp em 2001. Em 2009, o
Coro da Osesp lançou seu
primeiro disco, Canções do Brasil,
que inclui obras de Osvaldo
Lacerda, Francisco Mignone,
Camargo Guarnieri, Marlos
Nobre, Villa-Lobos, entre
outros compositores brasileiros.
Em 2013, lançou gravação de
obras de Aylton Escobar
(Selo Osesp Digital).

AFINE SEUS SENTIDOS.
Tivoli São Paulo - Mofarrej: Hotel Oficial da Temporada OSESP 2014

TIVOLI SÃO PAULO - MOFARREJ
ALAMEDA SANTOS, 1437 | CERQUEIRA CÉSAR
SÃO PAULO | SP | BRASIL
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PRAIA DO FORTE | SÃO PAULO | LISBOA | ALGARVE | COIMBRA | SINTRA

F: 55 11 3146 5900
E: reservas.htsp@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com

CORO DA OSESP

CORO acadêmico DA OSESP

coordenadora geral e regente

regente

NAOMI MUNAK ATA

M ARCOS THADEU

SOPRANOS

Anna Carolina Moura
Eliane Chagas
Érika Muniz
Flávia Kele de Souza
Jamile Evaristo**
Ji Sook Chang
Maynara Arana Cuin
Natália Áurea
Regiane M artinez monitora
Regina Ayres
Roxana Kostka
Thaís Schloenbach**
Viviana Casagrandi
CONTRALTOS / MEZZOS

Ana Ganzert
Cely Kozuki
Clarissa Cabral
Cristiane Minczuk
Fabiana Portas
Léa Lacerda
Maria Angélica Leutwiler
Maria Raquel Gaboardi
Mariana Valença
Mônica Weber Bronzati
Patrícia Nacle monitora
Silvana Romani
Solange Ferreira
Vesna Bankovic
TENORES

Anderson Luiz de Sousa
Carlos Eduardo do Nascimento
Clayber Guimarães
Ernani Mathias
Fábio Vianna Peres
Jocelyn Maroccolo
Luiz Eduardo Guimarães
M árcio Soares Bassous monitor
Marco Antonio Jordão*
Odorico Ramos
Paulo Cerqueira
Rúben Araújo

SOPRANOS

Lais Assunção
Mariana Sabino jardim
Nalini Menezes
Negravat
Tatiane Reis
CONTRALTOS

Ana Luiza de Oliveira
Carla Campinas
Caroline Jadach
Daniela Lamim
Joyce de Souza

BAIXOS / BARÍTONOS

tenores

Aldo Duarte
Erick Souza
Fernando Coutinho Ramos
Flavio Borges
Francisco Meira
Israel Mascarenhas
João Vitor Ladeira
Laercio Resende
Moisés Téssalo
Paulo Favaro
Sabah Teixeira monitor
Silas de Oliveira

Bruno Arrabal
Edilson Junior
Felipe Balieiro
Isaque Oliveira
Marcus Loureiro
baixos

PREPARADOR VOCAL

PIANISTA CORREPETIDORa

Marcos Thadeu

Anderson Barbosa
André Rabelo
Gabriel Calixto
Rodrigo Theodoro
Yuri Souza
Camila oliveira

PIANISTA CORREPETIDOR

Fernando Tomimura

GERÊNCIA

Claudia dos Anjos gerente
Sezinando Gabriel de O. Neto inspetor
Ana Claudia Marques da Silva assistente

(*) músico licenciado
(**) Em experiência no Coro da osesp
Os nomes estão relacionados
em ordem alfabética, por categoria.
Informações sujeitas a alterações
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Fundação Osesp
presidente de honra

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Conselho de Administração
presidente

Fábio Colletti Barbosa
vice-presidente

Heitor M artins
conselheiros

Alberto Goldman
Antonio Quintella
Eliana Cardoso
Helio Mattar
José Carlos Dias
Lilia Moritz Schwarcz
Manoel Corrêa do Lago
SÁVIO ARAÚJO

Conselho de orientação

Pedro Moreira Salles
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lafer
Horacio Lafer Piva
José Ermírio de Moraes Neto

Conselho Fiscal

Jânio Gomes
Manoel Bizarria Guilherme Neto
Miguel Sampol Pou

Conselho ConsultiVo

Antonio Carlos Carvalho de Campos
Antonio Prata
Drauzio Varella
Eduardo Giannetti
Eugênio Bucci
FÁBIO MAGALHÃES
Gustavo Roxo
Heloisa Fischer
Jac Leirner
Jayme Garfinkel
João Guilherme Ripper
José Pastore
José Roberto Withaker Penteado
Lorenzo Mammì
Luiz Schwarcz
Monica Waldvogel
Nelson Russo Ferreira
Paulo Aragão
Pedro Parente
Pérsio Arida
Philip Yang
RAUL CUTAIT
Ricardo Leal
Ricardo Ohtake
Sergio Adorno
Stefano Bridelli
Tatyana ARAÚJO DE Freitas
Thilo Mannhardt
Vitor Hallack
William Veale
Zélia Duncan

Diretoria Executiva

MARCELO LOPES diretor executivo

Fausto A. Marcucci Arruda superintendente

Diretoria Artística

ARTHUR NESTROVSKI

diretor artístico

lucrecia colominas assessora
DANNYELLE UEDA ASSISTENTE
planejamento artístico

Eneida Monaco coordenadora
Flávio Moreira

Festival internacional de inverno
de campos do jordão
Fábio Zanon coordenador Artístico-pedagógico
assistente

átilla oliveira

Marketing
CARLOS HAR ASAWA

diretor

assinaturas

Maria Luiza da Silva
Thais oliveira de sousa*
Captação Pessoa Física

Rita Pimentel
Gabrielle a. de oliveira Coelho*
Eventos

Mauren Stieven
Eliane Ribeiro Toldo de Oliveira
Relacionamento parceiros

Carolina Bianchi
Giovanna Campelo

Relacionamento patrocinadores

Jurídico
Daniella albino bezerra gerente
André de Paula Turella Carpinelli
marina baraças figueiredo

Centro de Documentação Musical
e Editora Criadores do Brasil
Antonio CARLOS Neves PINTO coordenador

Milton Tadashi Nakamoto
Heron Martins Silva
César Augusto Petená
Guilherme da Silva Triginelli
LEONARDO DA SILVA ANDRADE
Luciano Ramos Rossa
Roberto Dorigatti
Tamiko Shimizu
Marina Tarateta Franco de Oliveira
Venito de Oliveira
Daniele Fieri silva****
Edimilla Silva Ferreira***
Vinicius Antonio dos Santos

Atividades Educacionais
Rogério Zaghi coordenador
Academia

Camila Alessandra Rodrigues da Silva
Juliana Martins Vassoler
Dana Mihaela Radu pianista correpetidora
Educação Musical

Helena Cristina Hoffmann
Simone Belotti
Daniela de Camargo Silva
Denilson Cardoso Araújo
Coro infantil

Teruo Yoshida regente
Coro Junenil

paulo celso moura regente
Brena Ferreira Bueno

Natália Lima
olivia tornelli*

Comunicação
M ARCELE LUCON GHEL ARDI

gerente

NATÁLIA KIKUCHI
artes gráficas

Bernard William Carvalho Batista
IZABEL MENEZES
JULIA ARAUJO VALENCIA*
imprensa

Alexandre Augusto Roxo Felix
Elder Magalhães*
Mídias Digitais

Fabiana Ghantous
Daniela Cotrim
Carolina Aparecida Vargas Hanke*
Publicações e impressos

Fernanda Salvetti Mosaner
Beatriz yumi aoki*
publicidade

Ana Paula Silva MOnteiro
Thais souza paes

Controladoria
CRISTINA M. P. DE M ATOS

controller

Alline Formigoni Rossi
JeronYmo R. Romão
Mario Ferrari Fernandes dos Santos
Rafael Henrique de Souza Aleixo

Contabilidade
IM ACUL ADA C. S. OLIVEIR A

gerente

leonardo queiroz
luimari rodrigues
vALÉRIA DE ALMEIDA CASSEMIRO
ANA CAROLINA AZEVEDO*

CORO ACADÊMICO

Marcos THadeu

regente

Educação Patrimonial

Renata Lipia Lima
cAIO PASSADOR GARCIA
carolina oliveira ressureição*
renata garcia cruz*

Financeiro
FABIANO CASSANELLI DA SILVA

Vera Lucia dos Santos Souza
Ailton Gabriel de Lima Jr*
Jandui Aprigio Medeiros Filho
Vania Maria Alencar
Denis martins zopelaro

gerente

assistentes

Carolina Cristiani
Juliana Dias França
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Divisão Operacional
ANALIA VERÔNICA BELLI

Divisão AdministrativA
GIACOMO CHIARELL A gerente
CAROLINA BENKO SGAI
Gustavo Paim Golçalves**
Rafael Lourenco Patricio
Sandra Aparecida Dias

gerente

Departamento Produção — Osesp

serviço de voluntários

Alessandra Cimino
RODRIGO MALUF RAMOS DA SILVA
Ana Nely Barbosa de Lemos
LUCAS GOMES MARINHO MARTINS

Ana Claudia Marques da Silva

Departamento de Operações

serviços terceirizados

MÔNICA CÁSSIA FERREIR A

Maria Teresa Ortona Ferreira
manutenção e obras

Daniela Viegas M arcondes

murilo sobral coelho
OSVALDO DE SOUZA BRITTO
Marciel batista santos
Felipe de Castro Leite Lapa
Maycon Roberto Silva*
JOSÉ AUGUSTO SÃO PEDRO
RAIMUNDO HERMÍNIO DOS SANTOS

gerente

Departamento Técnico

Ronald Goes

RECURSOS HUMANOS

Leonardo Dutra Di Pia zza

gerente

Dinahir de Oliveira Tomkewitz 
Edina Marcia Ribeiro da Silva
Eliana Valentini sasaki
marlene aparecida de almeida simão
informática

Marcelo Leonardo de Barros
leonardo ribeiro galdino**
Geovanni Silva Ferreira
Gustavo Tadeu Canoa Morgado
Vanderlei Gomes da Silva*
compras e suprimentos

Deise Pereira Pinto
Jeferson Rocha de Lima
Maria de FÁtima Ribeiro de Sousa
roseli fernandes
almoxarifado

Wilson rodrigues de barros
Jorge Luiz Muniz Ferreira
arquivo

eduardo de carvalho
Isabel de CÁssia Crema Gonçalves
SAYONARA SOUZA DOS SANTOS
recepção

alex de almeida alquimim
Eunice de Falco Assis
fernanda helen de souza
JESSICA BOLAINA SUYAMA
nagela gardene silva nogueira
copeira

Lucileia Novais Jardim
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gerente

Regiane Sampaio Bezerra
Angela da Silva Sardinha
Cristiano Gesualdo
Fabiane de Oliveira Araujo
Guilherme Vieira
Vinicius Goy de Aro
Vinicius Pimentel Teles**
SIDNEY AUGUSTO DE OLIVEIRA MINGHIN**

indicadores

SABRINe FERREIRA
Ana Paula do Nascimento Gomes*
Anderson Beni
Brenda Koschel de Farias*
Bruno Guilhermino de França Silva
DEBORA REGINA ARRUDA PARDO*
Fernanda lé de Olivieira*
Fernando Rodrigues da Silva
Israel Dias de Lima*
João Lucas Bressan*
Larissa Baleeiro da Silva*
Marcia Sintia lins ribeiro*
MARCO AURELIO GIANELLI VIANNA DA SILVA*
Maria Jocelma A. R. Nishiuchi
mariAna de almeida neves
TASSIANA DE SOUZA RODRIGUES*

gerente

Ednilson de Campos Pinto
Erik Klaus Lima Gomides
Sérgio Cattini
ELIEZIO FERREIRA DE ARAUJO

camareiras

Ivone das Pontes
Maria do Socorro da Silva

iluminação

Carlos Eduardo Soares da Silva
ABDIAS VICENTE DA SILVA JUNIOR
acústica
som

Fabio Tsuneo Sena Santos Miyahara
Fernando Dionisio Vieira da Silva
Renato Faria Firmino
montagem

Rodrigo Batista Ferreira
Benedito Junior Rodrigues Costa
CARLOS HENRIQUE N. DOS SANTOS
EMERSON DE SOUZA
Gerson da Silva
José Carlos Ferreira
Júlio Cesar Barreto de Souza
Paulo Alberto Correa Paixão
reinaldo roberto santos
Ronaldo Liberato Santos
controladores de acesso

Sandro Marcello Sampaio Miranda
Adailson de Andrade
Edgar Paulo da Conceição
Emilio do Prado Rodrigues
Humberto Alves Carolino
Julio Cesar Rosa
Leandro Vicente Svet
luiz MARIO ALVES DA SILVA
Nizinho Deivid Zopelaro
Regivaldo Lopes de Souza
Ronaldo de Lima Quirino
Sandro Silvestre da Silva

(*) estagiários
(**) aprendizes
(***) licenciado
(****) temporÁRIO

, tocar notícia é como fazer uma sinfonia.

A CBN não toca música.
Mas a equipe de âncoras é afinadíssima.
Os comentaristas são virtuoses da palavra e da informação jornalística.
WÁLTER MAIEROVITCH

VIVIANE MOSÉ

SERGIO ABRANCHES

ROSEANN KENNEDY

ROBERTO NONATO

PETRIA CHAVES

MÍLTON JUNG

MERVAL PEREIRA

MAX GEHRINGER

MAURO HALFELD

MAURICIO KUBRUSLY

MARIO SERGIO CORTELLA

MARIO MARRA

MARCIO ATALLA

MARCELO MADUREIRA

MARA LUQUET

LUIZ GUSTAVO MEDINA

KENNEDY ALENCAR

Para os jornalistas da
JUCA KFOURI

JOSÉ GODOY

JORGE LUCKI

GILBERTO DIMENSTEIN

FLAVIO GIKOVATE

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO ABRUCIO

FABÍOLA CIDRAL

ETHEVALDO SIQUEIRA

DEVA PASCOVICCI

DAN STULBACH

CRISTINA COGHI

CAROLINA MORAND

CARLOS JULIO

CARLOS EDUARDO ÉBOLI

CARLOS ALBERTO SARDENBERG

ARTUR XEXÉO

ARNALDO JABOR

ANDRÉ TRIGUEIRO

ANDRÉ SANCHES

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

APOIE SUA
ORQUESTRA
Há boas razões para ser um Associado Osesp

1
2
3

Concertos didáticos para mais de 110 mil crianças e jovens e 1.154
vagas ao ano para professores multiplicadores da apreciação musical;
Aperfeiçoamento de jovens músicos de elevado potencial para
ingresso no mercado profissional;
Visitas educativas à Sala São Paulo para mais de 120 mil pessoas.

A partir de R$ 300 de contribuição, você é nosso convidado para
participar de ensaios da Osesp, concertos didáticos e da Academia de
Música, visitar a Sala São Paulo e ainda participar de eventos
exclusivos, entre outros benefícios.

Você pode deduzir 100% de sua contribuição até o limite de 6% do
Imposto de Renda devido. No site da Osesp você pode simular valores
para melhor usufruir desse incentivo fiscal.

/osesp

REALIZAÇÃO

/osesp

/videososesp

PROGRAMA SUA ORQUESTRA

www.osesp.art.br/suaorquestra
suaorquestra@osesp.art.br
11 3367 9580
/osesp

Programa sua orquestra
Agradecemos a todos que contribuem
com o nosso programa de
captação de recursos para os
programas educacionais da Osesp
Abner Oliva
Abrahão Saliture Neto
Ademar Pereira Gomes
Adhemar Martinho dos Santos
Adriana Mazieiro Rezende
Adriana Ravanelli Ribeiro Gilliotti
Agueda Galvão
Alberto Cazaux
Alberto Kachani
Albino de Bortoli
Alceu Landi
Alessandra Miramontes Lima
Alessandro Contessa
Alexandre Conti Marra
Alexandre Jose Marko
Alexandre Leao Ferreira
Alfredo José Mansur
Alida Maria Fleury Bellandi
Alieksiei Martins
Alvaro Furtado
Ana Carola Hebbia Lobo Messa
Ana Carolina Albero Belisário
Ana Elisabeth Adamovicz de Carvalho
Anatoly Tymoszczenko
André Caminada
Andre Guyvarch
André Luiz de Medeiros M. de Barros
Andre Rodrigues Cano
Andre Xavier Forster
Andreia de Fatima Nascimento
Anelise Paiva Csapo
Anita Leoni
Antonieta de Oliveira
Antonio Ailton Caseiro
Antonio Capozzi
Antonio Carlos Manfredini
Antonio Carlos Rebello da Silva
Antonio Claret Maciel Santos
Antonio de Jesus Mendes
Antonio Dimas
Antonio Marcos Vieira Santos
Antonio Roberto Luminati
Antonio Salatino
Arnaldo Malheiros
Arnaldo Yazbek Jr.
Artur Henrique de Toledo Damasceno
Ava Nicole Dranoff Borger
Barbara Helena Kleinhappel Mateus
Bela Feldman - Bianco
Benjamin Jeanyves Ergas
Bertha Rosenberg
Carlo Celso Lencioni Zanetti
Carlos Alberto de Moura
Carlos Alberto Mattoso Ciscato
Carlos Alberto Pinto de Queiroz
Carlos Alberto Wanderley Junior
Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade
Carlos Eduardo Cianflone
Carlos Eduardo Mori Peyser
Carlos Eduardo Seo
Carlos Inácio de Paula
Carlos Macruz Filho
Carlos Roberto Appoloni
Carlos Roberto Bonito
Carlos Roberto Pereira
Carlota Thalheimer
Carmem Luiza Gonzalez da Fonseca
Carmen Gomes Teixeira
Cássio Dreyfuss
Célia Marisa Prendes
Celia Terumi Sanda
Celinea Vieira Pons
Célio Corrêa de Almeida Filho
Cesar Augusto Conforti
Cesare Tubertini
Chisleine Fátima de Abreu
Christiano de Barros
Cibele Riva Rumel
Cid Banks Loureiro
Cirilo Lemes de Castro
Clarice Bercht
Claudia Helena Plass
Cláudio Antonio Mesquita Pereira
Cláudio Augusto de Medeiros Câmara
Claudionor Spinelli
Clodoaldo Aparecido Annibal
Clovis Legnare

Cristina Maria Mira
Dalton de Luca
Dan Andrei
Daniel Bleecker Parke
Daniel da Silva Rosa
Daniel Ricardo Batista Teixeira
Dárcio Kitakawa
Daumer Martins de Almeida
David Lawant
Debora Arns Wang
Deborah Neale
Décio Pereira Coutinho
Demilson Bellezi Guilhem
Diana Vidal
Didio Kozlowski
Dione Maria Pazzetto Ares
Dirceu Lopes de Mattos
Dora Maria Spirandelli
Doris Catharine Cornelie Knatz
Kowaltowski
Dorothy Soares Barbosa Maia
Douglas Castro dos Reis
Dulcidiva Paccanella
Edilson de Moraes Rego Filho
Edith Ranzini
Edmundo Lucio Giordano
Edna de Lurdes Siscari Campos
Edson Dezan
Edson Minoru Fukuda
Eduardo Algranti
Eduardo Cytrynowicz
Eduardo Fonseca Altenfelder Silva
Eduardo Germano da Silva
Eduardo Mufarej
Eduardo Piza Pereira Gomes
Eduardo Villaça Pinto
Eduardo Wense Dias
Efrain Cristian Zuniga Saavedra
Elayne Rodrigues de Matos
Elenice Salles Kraemer
Eliana Ayako Hirata Antunes de Oliveira
Eliana Maria Daros Perini
Elias Audi Júnior
Eliezer Schuindt da Silva
Elisabeth Brait
Eliseu Martins
Ellen Simone de Aquino Oliveira Paiva
Eloisa Cristina Maron
Eloisa Thomé Milani
Elza Maria Rocha Padua
Ema Eliana Taricco de Fiori
Emilio Eugênio Auler Neto
Erick Figueiredo Rodrigues
Erika Roberta da Silva
Erwin Nogueira de Andrade
Etsuko Ikeda de Carvalho
Eurico Ribeiro de Mendonça
Evandro Buccini
Fábio Batista Blessa
Fabio de Oliveira Teixeira
Fabio Rodrigo Vergani Cespi
Fábio Tadeu Bordotti Moreira
Fátima Portella Ribas Martins
Feliciano Lumini
Fernando Antonio Follador
Fernando Antonio Rivetti Suelotto
Fernando Herbella
Fernando José de Nobrega
Fernando Luis Leite Carreiro
Fernando Mattoso Lemos
Fernando Octavio Mazza Baumeier
Filippe Vasconcellos de Freitas Guimarães
Flavia Prada
Flávio Eduardo Pahl
Flávio Ortuño
Flávio Senerine Bertaggia
Francesca Ricci
Francisco Sciarotta Neto
François José Ribeiro dos Santos
Frederico Maciel Moreira
Friedrich Theodor Simon
Gastão Jose Goulart de Azevedo
George Gustavo Mirocha
Geraldo Gomes Serra
Gilberto Labonia
Gilceia Pechinho Hallack
Gina Maria Manfredini Oliveira
Gioconda da Conceição Silva
Gizelda Maria Bassi Siqueira
Gloria Maria de Almeida Souza Tedrus
Gonzalo Vecina Neto
Graciette da Silva Moreira
Guilherme Caobianco Marques
Gustavo Andrade
Hamilton Bokaleff de Oliveira Junior
Hans Peter Fill

Hedywaldo Hanna
Helga Verena Leoni Maffei
Heli de Andrade
Helio Elkis
Henrique Huss
Henry Arima
Herman Brian Elias Moura
Heryellen Leite Barreto
Hilda Maria Francisca de Paula
Horacio Lafer Piva
Ideval Bernardo de Oliveira
Ilan Avrichir
Ilma Adelina Cauduro Ponte
Ilma Teresinha Arns Wang
Ilvia Maria Berti Contessa
Irene Abramovich
Íris Gardino
Isabela Siscari Campos
Israel Sancovsky
Israel Vainboim
Itiro Shirakawa
Ivan Cunha Nascimento
Ivete Roitman
J. Roberto Whitaker Penteado
Jaime Pinsky
Jairo Okret
Janine Menelli Cardoso
Janos Bela Kovesi
Jayme Volich
Jean Fernando Pinheiro Miranda
Jean Marcel D`ávila Fontes de Alencar
Jeanette Azar
Jefferson Ferraz Rodrigues
Jefferson Lima Matias Oliveira
João Caetano Alvares
João Cláudio Loureiro
Joao Lazaro da Silva
João Luiz Dias
Joaquim Vieira de Campos Neto
Jorge Arnaldo Curi Yazbek
Jose Adauto Ribeiro
Jose Antonio Medina Malhado
Jose Bilezikjian
José Carlos Baptista do Nascimento
José Carlos Gonsales
José Carlos Rossini Iglézias
Jose Cerchi Fusari
José Eduardo Thomé de Saboya Oliveira
José Estrella
José Luiz Caruso Ronca
José Luiz de Araujo Canosa Miguez
Jose Luiz dos Santos
José Luiz Gouveia Rodrigues
Jose Maria Cardoso de Assis
Jose Quinto Jr
José Roberto Beneti
Jose Roberto de Almeida Mello
José Roberto Fornazza
José Roberto Micali
José Rubens Pirani
José Sudá Pires
Josefina Leicand
Judith Mireille Behar
Juliana Akiko Noguchi Suzuki
Julio Milko
Junia Borges Botelho
Karl Heinz Kienitz
Kátia Eliege Meneghetti de Negreiros
Koichi Mizuta
Lafayette de Moraes
Larry G. Ludwig
Laura Janina Hosiasson
Laura Paladino de Lima
Layde Hilda Machado Siqueira
Léa Elisa Silingowschi Calil
Leila Teresinha Simões Rensi
Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima
Leonardo Stelzer Rossi
Leonardo Teixeira
Lia Bridelli
Lilian Rocha de Abreu Sodré Carvalho
Liria Kaori Inoue
Livio de Vivo
Lucas de Lima Neto
Luci Banks Leite
Lúcia Machado Monteiro
Lucia Porchat Cauduro
Luciana Cristina da Silva
Luciano Gonzales Ramos
Luis Edmundo Pinto da Fonseca
Luís Marcello Gallo
Luis Marcio Barbosa
Luiz Antônio Pereira
Luiz Augusto de Queiroz Ablas
Luiz Carlos Corsini Monteiro de Barros
Luiz Carlos de Castro Vasconcellos
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Luiz Carlos Teixeira de Souza Junior
Luiz Cesário de Oliveira
Luiz Diederichsen Villares
Luiz do Nascimento Pereira Junior
Luiz Franco Brandão
Luiz Gonzaga Marinho Brandão
Luiz Gonzaga Pinto Saraiva (in Memorian)
Marcel Pons Esparo
Marcelo Ancona Lopez
Marcelo Biffe
Marcelo Hideki Terashima
Marcelo Junqueira Angulo
Marcelo Kayath
Marcelo Penteado Coelho
Marcia Denise Francisco Schneider
Marcio Augusto Ceva
Marcio Correa E Castro Peçanha
Marcio de Souza Machado
Marcio March Garcia
Márcio Massayuki Yochem
Marco Aurélio dos Santos Araújo
Marco Tullio Bottino
Marcos Alves de Olival
Marcos Vinicius Albertini
Maria Alexandra Kowalski Motta
Maria Augusta Sadi Buarraj
Maria Cecilia Rossi
Maria Cecilia Senise Martinelli
Maria Christina Carvalhal
Maria Elisa Dias de Andrade Furtado
Maria Elisa Vila Real Biffe
Maria Emilia Pacheco
Maria Evangelina Ramos da Silva
Maria Helena Leonel Gandolfo
Maria Hermínia Tavares de Almeida
Maria Josefa Suárez Cruz
Maria Kadunc
Maria Lucia Martorano de Rosa
Maria Lucia Pereira Machado
Maria Lucia Tokue Ito
Maria Luiza Gaspar Bonozzi
Maria Luiza Marcilio
Maria Luiza Pigini Santiago Pereira
Maria Luiza Santarini Moreira Porto
Maria Olga Soares da Cunha
Maria Paula de Oliveira Valadares
Maria Sonia da Silva
Maria Stella Moraes Ribeiro do Valle
Maria Thereza Leite de Barros Jundi
Maria Virginia Graziola
Mariam Arakawa Irie
Mariluce de Souza Moura
Marina Pereira Bittar
Marina Pereira Rojas Boccalandro
Mário Nelson Lemes
Marjorie de Oliveira Zanchetta
Marlene Adame Garcia
Masatake Haseyama
Mauricio Castanho Tancredi
Mauricio Gomes Zamboni
Mauricio Yasuda
Mauro Fisberg
Mauro Nemirovsky de Siqueira
Maysa Cerqueira Marin Audi
Meire Cristina Sayuri Morishigue
Mercia Lucia de Melo Neves Chade
Messias Maciel do Prado
Michael Haradom
Michel Cunha Tanaka
Michele Sophia Loeb Chazan
Miguel Parente Dias
Miguel Sampol Pou
Miguel Vituzzo Filho
Miriam de Souza Keller
Mônica Assumpção Pimentel de Mello
Monica Maria Gomes Ferreira
Mônica Mazzini Perrotta
Nadir da Gloria H. Cervellini
Nancy Zambelli
Napoleon Goh Mizusawa
Natalia Kruger
Nataniel Picado Alvares
Neli Aparecida de Faria
Nélio Garcia de Barros
Nelson Andrade
Nelson de Almeida Gonçalves
Nelson Merched Daher Filho
Nelson Pereira dos Reis
Nelson Vieira Barreira
Neusa Maria de Souza
Nilton Divino D'addio
Noemia Pereira Neves
Olavo Azevedo Godoy Castanho
Orlando Cesar O. Barretto
Oscar Windmüller
Osni Aparecido Sanchez
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Oswaldo Henrique Silveira
Otavio de Souza Ramos
Otávio Roberti Macedo
Oziris de Almeida Costa
Pablo Basilio de Sa Leite Chakur
Paschoal Milani Netto
Paschoal Paulo Barretta
Patrícia Gama
Patrícia Luciane de Carvalho
Paulo Aparecido dos Santos
Paulo de Tarso Neri
Paulo de Toledo Piza
Paulo Emílio Pinto
Paulo Menezes Figueiredo
Paulo Roberto Caixeta
Paulo Roberto Franceschini Meirelles
Paulo Roberto Porto Castro
Paulo Roberto Sabalauskas
Paulo Sergio João
Pedro Lacerda de Camargo
Pedro Morales Neto
Pedro Ribeiro Azevedo
Pedro Sérgio Sassioto
Pedro Spyridion Yannoulis
Percival Honório de Oliveira
Peter Greiner
Plinio Tadeu Cristofoletti Junior
Rafael Golombek
Raphael Pereira Crizantho
Raquel Szterling Nelken
Rebeca Léa Berger
Regina Helena da Silva
Regina Lúcia Elia Gomes
Regina Valéria dos Santos Mailart
Reinaldo Morano Filho
Remo Trigoni Júnior
Renata Kutschat
Renata Simon
Renato Volpe de Andrade
René Henrique Götz Licht
Ricardo Bohn Gonçalves
Ricardo Guilherme Busch
Ricardo Sampaio de Araujo
Ricardo Von Dollinger Martin
Rita de Cassia Barradas Barata
Robert A. Wall
Roberto Castello Wellausen
Roberto Goncalves Borba
Roberto Lopes Donke
Roberto Moretti Bueno
Roberto Sergio Sergi
Rogério Tabet de Oliveira
Rosa Maria Pessôa Rangel
Rosana Tavares
Roseli Rita Marinheiro
Rosicler Albuquerque de Sousa
Rubens Pimentel Scaff Junior
Ruy Bianchi Sartoretto
Salvator Licco Haim
Sami Tebechrani
Sandra Ramos Filippini Borba
Sandra Souza Pinto
Santo Boccalini Junior
Sarah Valente Battistella
Satoshi Yokota
Selma Antonio
Selma S. Cernea
Sergio Paulo Rigonatti
Sergio Rachman
Sergio Trevisan
Shara Pereira de Ponttes
Sidnei Fortuna
Silvia Cintra Franco
Sílvia Regina Franceschini
Silvio Aleixo
Silvio Chebabi Teixeira de Vasconcelos
Silvio Partiti
Solange Rigonatti
Sonia Margarida Csordas
Sonia Maria Leite
Sonia Maria Schincarioli
Sonia Ponzio de Rezende
Stephan Wolynec
Sueli da Silva Moreira
Sueli Marino
Susana Amalia Hughes Supervielle
Suzete Garcia de Moura
Tacio Lacerda Gama
Tania Maria José Aiello Vaisberg
Tarcísio Saraiva Rabelo Jr
Terezinha Aparecida Sávio
Therezinha Prado de Andrade Gomes
Thomaz Wood Junior
Tomasz Kowaltowski
Toni Guede Pellicer
Urbano Alencar Machado

Valdir Rodrigues de Souza
Valéria dos Santos Gabriel
Valéria Gadioli
Vania Curi Yazbek
Vera da Conceição Fernandes Hachich
Vera Lucia Peres Pessôa
Verônica Heinz
Vicente Paiva Correia Lima
Victor Jesus Rojas Hernandez
Vilma Pereira Rivero Vella
Vitório Luis Kemp
Viviana Saphir de Picciotto
Wagner Niels Bojlesen
Waldemar Coelho Hachich
Waldemar Tardelli Filho
Wallace Chamon Alves de Siqueira
Walter Jacob Curi
Walter Ribeiro Terra
Wander Azevedo
Washington Kato
Wiliam Bassitt
Wilma Partiti Ferreira
Wilmar Dias da Silva
Wilton Queiroz de Araujo
Yara Ap. dos Santos
Yoji Ogawa
Yvan Leonardo Barbosa Lima
Zelita Caldeira Ferreira Guedes
Zilda Knoploch
Zilma Souza Cavadas
Zoé Marsiglio
Zoroastro Cervini Andrade
119 ASSOCIADOS ANÔNIMOS
RELAÇÃO DE NOMES ATUALIZADAS EM 18/03/2014

ASSOCIE-SE!
Para outras informações sobre
o Programa Sua Orquestra, acesse:
www.osesp.art.br/suaorquestra
ou entre em contato pelo telefone
11 3367-9580

INFORMAÇÕES ÚTEIS
PRECISO ME PREPARAR PARA
OS CONCERTOS?

Não é necessário conhecimento
prévio para assistir e apreciar
a música apresentada pela Osesp.
Entretanto, conhecer a história
dos compositores e as
circunstâncias das composições
traz novos elementos à escuta.
Com início uma hora antes dos
concertos da série sinfônica, aulas
de cerca de 45 minutos de
duração abordam aspectos
diversos das obras do
programa
a ser apresentado pela Osesp
na mesma data. Para participar,
basta apresentar o ingresso avulso
ou de assinatura para o respectivo
concerto. Nas Revistas você
também encontra comentários de
musicólogos e especialistas em
linguagem acessível.
SOMENTE MÚSICA

Diferentemente de outros gêneros
musicais, a música de concerto
valoriza detalhes e sons muito
suaves; assim, o silêncio por parte
da plateia é muito importante.
Telefones celulares e outros
aparelhos eletrônicos devem
permanecer desligados, ou
em modo silencioso, durante
os concertos. Além do som,
também a luz desses
aparelhos pode incomodar.
FUMAR, COMER E BEBER

Fumar em ambientes fechados
é proibido por lei; lembre-se
também de que não é permitido
comer ou beber no interior da
sala de concertos.

QUANDO APLAUDIR?

COMO DEVO ESTAR VESTIDO?

CHEGANDO ATRASADO

E NA HORA DA TOSSE?

É tradição na música clássica
aplaudir apenas no final das
obras. Preste atenção, pois muitas
peças têm vários movimentos, com
pausas entre eles. Se preferir,
aguarde e observe o que faz a
maioria.
No início do concerto ou após
o intervalo, as portas da sala de
concerto serão fechadas logo
depois do terceiro sinal. Se lhe for
permitido entrar entre duas obras,
siga as instruções de nossos
indicadores e ocupe rápida
e silenciosamente o primeiro lugar
vago que encontrar. Precisando
sair, faça-o discretamente,
ciente de que não será
possível retornar.
IMPORTANTE

Pensando em seu conforto, além
da implantação das três saídas para
facilitar o fluxo de veículos após
os concertos, outra melhoria foi
aplicada ao nosso estacionamento:
agora você retira o comprovante
(ticket) na entrada e efetua
o pagamento em um dos caixas,
localizados no 1o subsolo
(ao lado da bilheteria) e no
hall principal da Sala São Paulo.
A forma de pagamento também
melhorou; além de cartão de
crédito e débito, você pode utilizar
o sistema Sem Parar/Via Fácil.

É fundamental que você se sinta
confortável em sua vinda à Sala
São Paulo. Entretanto, assim como
não usamos roupas sociais na praia,
é costume evitar bermudas ou
chinelos numa sala de concertos.

Não queremos que você se sinta
desconfortável durante as
apresentações. Como prevenção,
colocamos à disposição balas
(já sem papel), que podem ser
encontradas nas mesas do hall
da Sala. Lembre-se que um lenço
pode ser muito útil para abafar
a tosse.
CRIANÇAS

As crianças são sempre bem-vindas
aos concertos, e trazê-las é a
melhor forma de aproximá-las de
um repertório pouco tocado nas
rádios e raramente explorado pelas
escolas. Aos sete anos, as crianças
já apresentam uma capacidade de
concentração mais desenvolvida,
por isso recomendamos trazê-las
a partir dessa idade. Aconselhamos
a escolha de programas específicos
e que não ultrapassem os 60
minutos de duração.

Lembre-se: o ticket pode ser pago
a qualquer hora, desde sua entrada
até o final da apresentação.
Antecipe-se. Não espere o final do
concerto: pague assim que entrar
ou durante o intervalo. Dessa
forma, você evita filas, otimiza seu
tempo e aproveita até o último
acorde.
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Cada número da Revista Osesp traz na
capa uma obra de artista brasileiro
contemporâneo, do acervo da Pinacoteca
do Estado de São Paulo.
Os trabalhos foram selecionados pela
curadora--chefe da Pinacoteca, Valéria Piccoli,
juntamente com o diretor artístico da Osesp,
cobrindo seis décadas de história da orquestra,
seguindo cronologicamente o tema da
Temporada 2014: na paisagem dos sessenta.

Rossini Perez

Macaíba, RN, 1932

Fourmillement [Formigamento], 1964
água-forte e água-tinta sobre papel
14,5 x 29,6 cm (área impressa); 39 x 45,3 cm (suporte)
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Doação do artista, 2006.
Crédito fotográfico: Isabella Matheus

Rossini Quintas Perez (Macaíba, RN, 1932)

Rossini Perez é gravador e pintor. Em 1943, muda-se com a família para o Rio de
Janeiro, onde constrói sua base acadêmica. A convivência com artistas modernos é estimulante e definitiva para sua formação. As aulas com Oswaldo Goeldi, na Escolinha
de Arte do Brasil, despertam-lhe o interesse por gravura. Com Fayga Ostrower, a
história da arte e o cubismo surgem como referência. Na década de 1950, suas obras
tratam de temas como os barcos, os morros e as favelas cariocas. Identificando-se com
a crescente onda da abstração informal no Brasil, Rossini passa a experimentar, em
1958, as possibilidades da gravura em metal. Aperfeiçoa-se em litografia na Rijksakademie, em Amsterdã, como bolsista, em 1962. No ano seguinte, transfere-se para
Paris, onde reside por dez anos. Entre 1974 e 1975, ajuda a implantar uma oficina
de gravura em metal na École Nationale des Beaux-Arts – Enba (Escola Nacional de
Belas-Artes), em Dacar, Senegal, onde posteriormente leciona. De volta ao Brasil, é
professor no Centro de Criatividade da Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília, em 1978, e no Ateliê de Gravura do MAM-RJ, de 1983 a 1986.
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