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20.6 quinta 20H30 JACARANDÁ
21.6 sexta 20H30 PEQUIÁ
22.6 sábado 16H30 IPÊ
—
ORQUESTRA SINFÔNICA DO
   ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP
MICHAEL COLLINS REGÊNCIA E CLARINETE

JOSEPH HAYDN [1732-1809]
Sinfonia nº 22 em Mi Bemol Maior - "O Filósofo" [1764] 
 ADAGIO
 PRESTO
 MENUETTO. TRIO
 FINALE: PRESTO
16 MIN

ELENA KATS-CHERNIN [1957]
Ornamental Air [2007]
 I.
 II.
 III.
22 MIN

/INTERVALO
20 MIN

BENJAMIN BRITTEN [1913-76]
Sinfonietta, Op.1 [1932]
 POCO PRESTO ED AGITATO
 VARIAÇÕES
 TARANTELLA
15 MIN

WOLFGANG AMADEUS MOZART [1756-91]
Concerto Para Clarinete em Lá Maior, KV 622 [1791] 
 ALLEGRO
 ADAGIO
 RONDO: ALLEGRO
 25 MIN



Composta por Haydn para a corte húngara de 
Esterházy, a Sinfonia nº 22 tem uma estrutura 
barroca (de sonata da chiesa [“da igreja”]) em 
sua sequência de movimentos (lento-rápido-len-
to-rápido), mas é totalmente clássica na forma e 
no estilo. A instrumentação é singular: dois cornes 
ingleses, duas trompas e cordas. Os cornes ingleses, 
usados no lugar dos habituais trompetes, levam 
a sonoridade para um patamar mais grave, tanto 
no sentido de extensão quanto de seriedade. No 
primeiro movimento essa instrumentação é exibida 
com requintada simplicidade: os metais propõem 
perguntas, logo respondidas pelas palhetas, sobre 
um baixo andante e cordas com surdina, o que 
cria uma sonoridade envolvente e um maravilhoso 
senso de direção. Parece um prelúdio coral em que 
os instrumentos fazem o papel normalmente de-
signado para vozes. Na escrita, o baixo bachiano, 
nos moldes do século XVIII, se contrapõe à melodia, 
assumidamente clássica, com gestos galantes e 
appoggiaturas. O efeito do baixo implacável con-
traposto à delicadeza dos violinos é ao mesmo 
tempo estável e perturbador, sério e jocoso, e já 
seria suficiente para inserir esta obra entre as 
joias do período.
 
Com um único tema principal, o segundo movimento 
dissipa as nuvens de pressentimento do primeiro e 
é genuinamente alegre e despreocupado, beirando 
o exultante. Os poucos gestos mais dramáticos 
que se delineiam são logo desfeitos e não chegam 
a criar sombra na paisagem luminosa.
 

JOSEPH HAYDN
Sinfonia nº 22 em Mi Bemol Maior - "O Filósofo"



O terceiro movimento retoma algumas das ideias 
do primeiro, como as perguntas e respostas e o uso 
de ritmo simples e estável, com notas de valores 
iguais. Desenvolve-se, no entanto, em uma veia mais 
doce e cantabile. Seguindo a fórmula dos minuetos 
clássicos, é curto e sem muito peso, austero em sua 
exposição principal e brincalhão no trio, em que as 
trompas se divertem tentando emular trompetes.

No breve quarto movimento, construído sobre 
um motivo quase minimalista, uma explosão de 
entusiasmo e virtuosismo se mostra em rápidas 
alternâncias de frases e climas, com ênfase nos 
“sons de caça” que viriam a ser uma das marcas 
registradas de sinfonias deste período. 

Ninguém sabe exatamente o porquê do epíteto “O 
Filósofo”, que foi dado à Sinfonia nº 22. Uma das 
teorias prevalentes menciona as perguntas e res-
postas das trompas e cornes ingleses do primeiro 
movimento, outra ainda afirma que é a presença 
de um inabalável tique-taque que representaria 
o tempo passando enquanto o filósofo pensa na 
vida, em vez de viver. Outros citam a escolha, na 
instrumentação, de dois sopros que representam 
a união de contrários (o corne inglês e o corne 
francês, que designa a trompa). Talvez a própria 
contradição entre a seriedade e a ironia, a angústia 
e a despreocupação, faça referência ao oximoro que 
é o pensar: uma atividade intrinsecamente passiva. 
 



ELENA KATS-CHERNIN
Ornamental Air

Pretensiosos que somos, nos consideramos muito 
globalizados e pensamos ter toda a informação do 
mundo na ponta dos dedos, enquanto ignoramos 
enormes fatias da vida e cultura de outros países. 
No que se refere à arte, ainda que estejamos ra-
zoavelmente informados sobre a Europa, regiões 
apenas ligeiramente fora de nosso roteiro habi-
tual são praticamente terra incógnita. Ainda um 
nome pouco familiar, Elena Kats-Chernin, nascida 
no Uzbequistão e radicada na Austrália, goza, 
entretanto, de reputação sólida naqueles países 
e construiu uma obra importante e festejada, 
que inclui óperas, balés, trilhas sonoras, além de 
todo tipo de música vocal e instrumental.  Suas 
composições têm sido cada vez mais executadas 
e gravadas no mundo todo.  

Escrita para Michael Collins, Ornamental Air foi 
uma encomenda conjunta de várias orquestras: 
City of London Sinfonia, Sinfônica da Carolina do 
Norte, Orquestra de Câmara Sueca e Sinfônica da 
Tasmânia. Baseia-se largamente no Concerto Para 
Clarinete de Mozart, reproduzindo-lhe a formação 
instrumental e evocando seu espírito borbulhante. 
A orquestração é imaginativa e vívida, e o clarinete 
basset, um instrumento bastante raro no papel de 
solista, tem ampla oportunidade de exibir o som 
aveludado que a caracteriza e de tirar partido de sua 
flexibilidade e extensão particularmente grandes. 
Kats-Chernin explora muito bem esses atrativos, 
sem abrir mão de um inesperado virtuosismo, 
tanto na parte do solista quanto na da orquestra. 



O primeiro movimento, uma dança sincopada 
alegre que evoca os ritmos folclóricos latinos 
temperados com pitadas de jazz, de klezmer e de 
vago orientalismo, percorre todos os registros do 
clarinete. Suas frases repletas de escalas, arpejos 
e appoggiaturas brilhantes são às vezes interrom-
pidas pela pontuação atenciosa da orquestra. 
Uma cadenza discretamente acompanhada, ao 
mesmo tempo terna e reluzente, quase um estudo 
melódico, termina o movimento inicial e introduz a 
seção central; esta, mais introspectiva, com longas 
linhas dolentes respondidas por uma afirmação 
amável da flauta ou do violino, põe em relevo o 
timbre reconfortante do clarinete, que flerta com 
o sentimentalismo. 

A eletricidade parece se concentrar mais nas linhas 
da orquestra do que nas do solo que, sem pressa, 
conta uma história amorosa em textura parado-
xalmente salpicada de notas agudas. No terceiro 
movimento, um turbilhão de notas desemboca 
em mais uma cadenza acompanhada, oferecendo 
ao solista inúmeras chances de seduzir a plateia. 
Acentos nos contratempos, mordentes, trilos e 
glissandos se misturam em uma festa de sons. O 
passado de patinadora artística da compositora 
se manifesta nessa música dinâmica que serpen-
teia, salta e desliza, em coreografia exuberante e 
milimetricamente calculada.



Obra que veio a receber a primeira entrada no 
catálogo do compositor, a Sinfonietta foi escrita 
por Britten aos 18 anos, quando era ainda aluno 
do Royal College of Music, e é dedicada a seu pro-
fessor de composição, Frank Bridge. A habilidade 
de Britten para a instrumentação já se manifesta 
claramente nesta peça de juventude. Há nela uma 
alternância entre o espírito romântico herdado 
dos quartetos de cordas do século XIX e o caráter 
selvagem e brincalhão da escrita para os sopros, 
que aponta decididamente para o futuro. Podem-
-se perceber ecos de Hindemith, na angularidade 
melódica, de Schoenberg, na linguagem tensa das 
cordas, e de Stravinsky, em sua energia barbárica, 
presente, por exemplo, na peça do compositor russo 
com instrumentação semelhante, o Ragtime Para 
11 Instrumentos.

O grupo de câmara, formado por cinco instrumentos 
de cordas e cinco de sopros, entabula conversa ágil, 
cheia de gestos repentinos que se cruzam. Partes 
carregadas de vigor se transformam bruscamente 
em rapsódias nostálgicas e afetuosas. O resultado 
torna-se por vezes ligeiramente cômico, como se 
fosse música para acompanhar um desenho anima-
do repleto de peripécias. Os violinos se combinam 
em diálogo amável e vão arrebanhando os outros 
instrumentos, que se tornam progressivamente 
mais agressivos a partir dessa associação. Cada 
vez que o tutti instrumental é quebrado, a voz de 
um dos instrumentos é exposta e seu caráter lírico 
é enfatizado.

Na Sinfonietta os intérpretes conversam entre si 
com muita graça e todas as combinações possíveis 
de timbre são exploradas, assim como técnicas 
expandidas de cada naipe, o que dá à música uma 
refrescante sensação de liberdade. Com extrema 
perspicácia, Britten em alguns trechos exemplifica 
o tratamento convencional de cada um dos seus 
solistas – o bucolismo do oboé, o lirismo da flauta, 
a evocação da caça nas trompas, as linhas como-
vedoras do violino – para em seguida subverter 
esta expectativa e assim conseguir uma textura 
muito rica, que parece se renovar constantemente. 

BENJAMIN BRITTEN
Sinfonietta, Op.1



Às vezes, na história da música, existe uma peça 
tão identificada com um instrumento que ela se 
torna o símbolo daquele timbre. É quase impossí-
vel pensar em clarinete e não ouvir mentalmente 
o Concerto de Mozart, com seus três movimentos 
perfeitamente equilibrados, suas frases que pare-
cem brotar espontaneamente da campânula. Tão 
emblemática se tornou esta peça, que é uma das 
mais frequentes em provas de concurso; e todos os 
concertos para clarinete escritos depois dela são, 
de alguma maneira, conectados a suas ideias, seja 
como referência ou negação.

No entanto o Concerto – o último completado por 
Mozart, apenas dois meses antes de sua morte – é 
ainda cercado de incertezas. Como dele não existe 
autógrafo, muitas das intenções do compositor 
precisam ser adivinhadas, e não se sabe a extensão 
das colaborações e acréscimos posteriores. Cos-
tuma-se tocar o concerto no clarinete em lá. Mas 
é no clarinete basset, com seu escopo estendido 
e sua sonoridade sedutora, que ele se mostra em 
toda a sua beleza.

Bem-sucedida parceria entre o luthier Theodor Lotz, 
Mozart e Anton Stadler, amigo do compositor que 
era reconhecido virtuose, o Concerto foi pensado 
para exibir esse clarinete basset, que reunia as 
qualidades sonoras do clarinete em lá, mas lhe 
aumentava o escopo sensivelmente.  Acontece que 
tal instrumento, mesmo na época de Mozart, era 
extremamente incomum. Na verdade, o próprio 
clarinete, que havia sido recentemente desenvolvido, 
até então tinha um repertório bastante limitado. Foi 
justamente Mozart um dos primeiros compositores 
de peso a lhe dar partes importantes e a explorar 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto Para Clarinete em Lá Maior, KV 622



seu timbre e suas possibilidades expressivas. Assim, 
para aumentar o possível público interessado, as 
edições póstumas da peça indicam como solista 
o clarinete em lá. 

Poderíamos imaginar que a proximidade da morte 
tivesse feito com que Mozart desse a esta com-
posição um caráter sombrio ou desolador. Longe 
disso: a música flui com serena alegria, e os poucos 
momentos de melancolia são ainda assim mergulha-
dos em doçura. Normalmente classificamos Mozart 
como um compositor perfeitamente inserido em 
sua época, que usava os recursos composicionais 
habituais e não tinha qualquer pretensão de revo-
lucionar a gramática e a estética da música de seu 
tempo. O que esquecemos é que parte da atitude 
normal dos compositores de então era justamente 
a de abraçar as novidades. Mozart era um mestre 
em entender e projetar as qualidades essenciais 
dos instrumentos de sopro: para cada um deles 
escreveu pelo menos um concerto que se tornaria 
parte essencial do repertório, e viria a influenciar a 
escrita instrumental dos séculos seguintes. Dentre 
tantas obras notáveis e seminais, talvez seja o 
Concerto Para Clarinete o mais inspirado, o mais 
maduro e sofisticado. Certamente sua compreensão 
em relação ao que o clarinete podia acrescentar 
ao som da orquestra clássica contribuiu em muito 
para que ele fosse incorporada definitivamente ao 
rol dos instrumentos sinfônicos.

 

LAURA RÓNAI
É doutora em Música, responsável 
pela cadeira de flauta transversal 
na UniRio e professora no 
programa de pós-graduação em 
Música. É também diretora da 
Orquestra Barroca da UniRio.



ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
—
Fundada em 1954 e hoje reconhecida internacionalmente por 
sua excelência, desde 2005 é administrada pela Fundação 
Osesp. Em 2012, Marin Alsop tornou-se Regente Titular, tendo 
sido nomeada Diretora Musical em 2013 (até o fim de 2019). Em 
2016, a Orquestra esteve nos principais festivais da Europa e, em 
2019, realizou turnê pela China e Hong Kong. No ano passado, 
a gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac 
Karabtchevsky — projeto que se soma a seus mais de 80 álbuns 
lançados — recebeu o Grande Prêmio da Revista Concerto e o 
Prêmio da Música Brasileira.

MICHAEL COLLINS
Primeira vez com a Osesp
—
Conciliando a prestigiosa carreira de solista à de regente, o 
clarinetista e maestro britânico já regeu orquestras como a 
Sinfônica de Melbourne, a Sinfônica da BBC e a Orquestra de 
Câmara de Zurique. De 2010 a 2018 foi Regente Principal da City 
of London Sinfonia, tendo recebido, na ocasião do Aniversário 
da Rainha em 2015, o título de Membro da Ordem do Império 
Britânico (MBE) pelos serviços prestados à música. 
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