
1.2 segunda 18H30 RECITAIS BRASILEIROS

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 7 em Ré Maior, Op. 10 nº 3 [1798]
 1. PRESTO
 2. LARGO E MESTO
 3. MENUETTO: ALLEGRO
 4. RONDO: ALLEGRO
24 MIN

Sonata nº 14 em Dó Sustenido Menor, Op. 27 nº 2 - Ao Luar [1801]
 1. ADAGIO SOSTENUTO
 2. ALLEGRETTO
 3. PRESTO AGITATO
17 MIN 

Sonata nº 8 em Dó Menor, Op. 13 - Patética [1798]
 1. GRAVE. ALLEGRO DI MOLTO E CON BRIO
 2. ADAGIO CANTABILE
 3. RONDO: ALLEGRO
18 MIN

2.2 terça 18H30 RECITAIS BRASILEIROS

JOHANN SEBASTIAN BACH [1685-1750]
Cantata, BWV 106 - Actus Tragicus: Sonatina [1708]
 [TRANSCRIÇÃO DE GYÖRGY KURTÁG]
3 MIN

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 26 em Mi Bemol Maior, Op. 81a - Les Adieux [1809-10]
 DAS LEBEWOHL (A DESPEDIDA): ADAGIO - ALLEGRO
 ABWESENHEIT (AUSÊNCIA): ANDANTE ESPRESSIVO
 DAS WIEDERSEHEN (O REGRESSO): VIVACISSIMAMENTE
17 MIN 

Sonata nº 23 em Fá Menor, Op. 57 - Appassionata [1805]
 1. ALLEGRO ASSAI
 2. ANDANTE CON MOTO (ATTACCA)
 3. ALLEGRO MA NON TROPPO. PRESTO
25 MIN 

FRANZ SCHUBERT [1797-1828]
Vier Ländler, D 814
 Nº 1 EM MI BEMOL MAIOR
 Nº 2 EM LÁ BEMOL MAIOR
 Nº 3 EM DÓ MENOR
 Nº 4 EM LÁ BEMOL MAIOR
4 MIN

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 18 em Mi Bemol Maior, Op. 31 nº 3 - A Caça [1801-02]
 1. ALLEGRO
 2. SCHERZO: ALLEGRO VIVACE
 3. MENUETTO: MODERATO E GRAZIOSO
 4. PRESTO CON FUOCO
24 MIN

3.2 quarta 18H30 RECITAIS BRASILEIROS

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 30 em Mi Maior, Op. 109 [1820]
 1. VIVACE MA NON TROPPO
 2. PRESTISSIMO
 3. VARIAÇÕES 1 A 6: ANDANTE MOLTO CANTABILE
    ED ESPRESSIVO
18 MIN

Sonata nº 31 em Lá Bemol Maior, Op. 110 [1820-21]
 1. MODERATO CANTABILE, MOLTO ESPRESSIVO
 2. ALLEGRO MOLTO
 3. ADAGIO MA NON TROPPO: ARIOSO DOLENTE
 4. FUGA: ALLEGRO MA NON TROPPO
21 MIN

Sonata nº 32 em Dó Menor, Op. 111 [1820-22]
 1. MAESTOSO: ALLEGRO CON BRIO ED APPASSIONATO
 2. ARIETTA: ADAGIO MOLTO SEMPLICE E CANTABILE
28 MIN
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Alfred Brendel diz que os pianistas têm muita sorte 
de poder percorrer, em 32 sonatas, o longo caminho 
musical de Beethoven, chegando até os portais dos 
últimos quartetos de cordas.1 São as sonatas e os 
quartetos que constroem a música de Beethoven, 
do início da vida composicional em Bonn até a 
individualidade, quase a excentricidade, dos últimos 
tempos em Viena, sem esquecer a surdez que se 
aprofunda enquanto avançam vida e obra. Os concertos, 
as outras músicas de câmara, mesmo as sinfonias, 
esclarecem parte da história do Beethoven compositor, 
mas são as sonatas e os quartetos que registram por 
completo um universo sonoro em transformação.

As nove sonatas nestes Recitais Brasileiros 
demonstram que Beethoven foi o responsável pelas 
metamorfoses da música na passagem do século xviii 
para o século xix, período de agitações estéticas e 
conflitos políticos. Não se deve esquecer que, antes do 
isolamento e do silêncio da surdez, Beethoven foi pianista 
e improvisador e esta experiência informa todos os 
desafios das sonatas, mesmo as mais tardias, ditando 
suas revoluções íntimas. Não se perca de vista também 
que as sonatas valem não apenas pelo que dizem, mas 
também pelo diálogo que estabelecem com as obras que 
estão à volta, construindo ecossistemas composicionais.

A obra de Beethoven marca o momento em que as 
peças musicais passam a ser consideradas autônomas, 
fixadas e independentes, sem outros compromissos 
senão os ditados por seus limites. A obra musical passa 
a ser ouvida como uma declaração com termos e 
exigências próprios, quase como uma profunda e única 
declaração filosófica. Muito por causa de Beethoven, a 
composição musical se desloca do exercício da técnica, 
no qual opera a dinâmica da criação, para o exercício da 
originalidade, individual por definição, desafiante pelo 
desejo — não, pelo dever — de seguir sempre adiante.

Com as sonatas de Beethoven, as exigências para 
o ouvinte aumentam e solicitam participação ativa, 
afastando-o da satisfação imediata para convidá-
lo à introspecção e à reflexão, dando movimento à 
ação de ouvir. Há exigências para o performer, pois 
Beethoven abandona o intérprete amador para propor 
demandas a requererem habilidades específicas, cada 
sonata apresentando problemas técnicos inéditos a 
serem ponderados e resolvidos. Há, enfim, desafios 
para o instrumento, chamado a soar mais e mais 
em todos os registros, maximizando os contrastes 
dinâmicos para os quais o pianoforte foi inventado.

As sonatas nº 7 (17982), nº 8 (1798), nº 14 (1801) e 
nº 18 (1802) formam um ecossistema de informações 
importantes: a flutuação no número de movimentos 
da sonata, as interconexões temáticas, a utilização 
por Beethoven de cadernos de notas para o registro 
sistemático das ideias musicais, desde sua germinação 
até as elaborações exaustivas que conduzem à obra 
final. Este é o período em que a consciência da surdez 
leva Beethoven ao Testamento de Heiligenstadt (1802), 
documento fundamental do ethos beethoveniano, 
de sua opção pela música e pela vida.

O mundo destas quatro sonatas é também o dos 
Quartetos de Cordas Op.18, da sonata Kreutzer, da 
Primeira Sinfonia. Elas fazem parte daquilo que Lewis 
Lockwood chamou “laboratório de invenção”.3 A nº 7 
tem o movimento lento (“Largo e mesto”) no seu centro. 
A nº 8, da virada do século, é a Patética, subtítulo que 
a liga a Schiller e aos proponentes do romantismo 
nascente. A nº 14 — Ao Luar alarga a proposta formal 
da sonata, ignorando a obediência à estrutura para 
construir poesia e evocação. A nº 18 — A Caça solidifica 
as conquistas do período: ampliação na construção 
de temas, abandono da simetria formal, exploração 
das possibilidades de modulação harmônica.

As sonatas nº 23 (1805) e nº 26 (1810) fazem parte 
de outro ecossistema: o do cânone beethoveniano, 
aquelas obras que, mesmo para o ouvinte de passagem, 
identificam Beethoven como Beethoven. Aí está o 
Beethoven “napoleônico” que materializa suas obras 
numa Europa em transformação geopolítica e econômica. 
Aqui o centro é a nº 23, a Appassionata, com seu romper 
de barreiras de estilo e concepção. Nela se inventa o 
pianismo do século xix, demandando um intérprete 
capaz de enfrentar desafios para mãos e cérebro.

A nº 26, por sua vez, é explicitamente programática 
e seu subtítulo (Les Adieux) indica que é de 
despedidas, ausências e retornos que se trata. As 
campanhas militares de Napoleão invadem a música 
e as circunstâncias históricas ditam o percurso da 
sonata. Pois a Les Adieux se refere a um personagem 
específico, o arquiduque Rodolfo que foge de Viena e 
da guerra iminente e cujo retorno Beethoven antecipa 
nesse diário sonoro daqueles dias turbulentos de 
alterações profundas nas forças políticas e musicais.

Um outro mundo é criado pelo trio das sonatas 
derradeiras: são as sonatas nº 30 (1820), nº 31 (1821) e nº 
32 (1822). O mundo também é outro, numa Europa com 
forças políticas redistribuídas e fronteiras redesenhadas 
na esteira do Congresso de Viena. Para Beethoven 
é o momento, concluída a ópera Fidelio, de estudar 
sistematicamente a música de Bach, Händel e Palestrina, 
algo que transparece nas obras que estão à volta destas 
sonatas — a Missa Solemnis ainda em composição, as 
Variações ‘Diabelli’, a abertura A Consagração da Casa.

O centro moral das três últimas sonatas é o terceiro 
movimento da nº 31, com sua “melodia dolente” que 
deságua numa fuga monumental que aproxima Bach de 
Beethoven. A nº 30 demonstra até onde Beethoven levou 
o seu idioma composicional: os contrastes de temas, 
andamentos, texturas e afetos, a descontinuidade no 
manejo dos registros do piano, a ocultação das conexões 
formais nos movimentos. E, para concluir o ciclo, a nº 
32 propõe apenas dois movimentos: o primeiro cheio de 
ações disjuntas e modulações inesperadas, o segundo 
um tema com variações que expandem mais uma vez a 
técnica pianística. No entanto, tudo termina quietamente, 
como se a Nona Sinfonia ainda não estivesse à espreita.

Nestes Recitais Brasileiros também estão incluídos 
Schubert e Bach — e por uma boa razão, pois ambos 
têm significados específicos para Beethoven. Schubert 
é o compositor mais jovem, mas contemporâneo da 
cena vienense, e que pratica a sonata e a sinfonia 
à sombra do compositor maior. Bach é o ancestral 
que surpreendentemente Beethoven foi buscar para 
oxigenar a sua própria prática composicional nas 
últimas obras, trazendo para o presente as memórias 
de um passado musical que já se julgava extinto. 

Celso Loureiro Chaves
É compositor, Professor Titular de História 
da Música e de Composição da UFRGS

1 Brendel, A. A bis Z eines Pianisten. Ein Lesebuch für Klavierliebend. Berlim:

   Hanser, 2012, p. 20.

2 Datas de final da composição.

3 Lockwood, L. Beethoven. The Music and the Life. New York: Norton, 2003, p. 136.

EDUARDO MONTEIRO

Última vez como solista em agosto de 2020

—

Em 1989 venceu por unanimidade o Concurso Internacional de Piano de Colônia, 

na Alemanha, recebendo também o prêmio de melhor intérprete de Beethoven. 

Foi laureado ainda nos concursos de Dublin (1991) e Santander (1992). Já se 

apresentou com as principais orquestras brasileiras, incluindo a Osesp, além 

das Filarmônicas de São Petersburgo, Moscou, Munique e Bremen, Orquestra 

de Câmara de Viena, dentre outras. É professor de piano da USP, onde vem 

formando uma geração de novos talentos. Foi Diretor da Orquestra Sinfônica da 

USP e atualmente é Diretor da Escola de Comunicações e Artes da USP.

LEONARDO HILSDORF

Última vez como solista em setembro de 2017

—

Bacharel e mestre em Piano, respectivamente, pela USP e New England 

Conservatory (Boston), foi solista em residência na Capela Musical Rainha 

Elisabeth da Bélgica, onde trabalhou com Maria João Pires. Entre outras 

competições, venceu o Concurso Nadia et Lili Boulanger (Paris) e o Prêmio 

Especial da União Europeia de Concursos de Música para a Juventude (Espanha). 

Já se apresentou em salas como o Concertgebouw (Amsterdam) e a Maison de la 

Radio (Paris) e tocou com orquestras como a Filarmônica da Radio France, a Royal 

de Chambre de Wallonie e a Sinfônica de Yucatán, além da Osesp.

LUCAS THOMAZINHO

Última vez como solista em outubro de 2020

—

Finalista no xix Concurso Internacional de Piano Santander (Espanha), o pianista 

foi bolsista na Fundação Magda Tagliaferro, graduou-se na USP sob orientação 

de Eduardo Monteiro e cursa mestrado no New England Conservatory com os 

professores Wha Kyung Byun e Alessio Bax. Atuou como solista de orquestras 

como a Sinfônica da Rádio e TV Espanhola, a Filarmônica de Minas Gerais, as 

Sinfônicas de Campinas e Porto Alegre e a Filarmonia das Beiras (Portugal). Em 

2017 lançou seu primeiro CD pelo selo KNS Classical.
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