
MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
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TEMPORADA OSESP 2020
RECITAIS BRASILEIROS 

11.1 segunda 19H30 RECITAIS BRASILEIROS

ALEYSON SCOPEL piano
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 12 em Lá Bemol Maior, Op. 26 - Marcha Fúnebre [1800-01]
 I. ANDANTE CON VARIAZIONI
  II. SCHERZO: ALLEGRO MOLTO
 III. MARCIA FINEBRE SULLA MORTE D'UN EROE
  IV. RONDO: ALLEGRO
20 MIN
 
Sonata nº 25 em Sol Maior, Op. 79 - O Cuco [1809]
  I. PRESTO ALLA TEDESCA
  II. ANDANTE
  III. VIVACE
10 MIN
 
Sonata nº 15 em Ré Maior, Op. 28 - Pastoral [1801]
 I. ALLEGRO
  II. ANDANTE
  III. SCHERZO: ALLEGRO VIVACE
 IV. RONDO: ALLEGRO MA NON TROPPO
25 MIN

11.1 segunda 21H15 RECITAIS BRASILEIROS

PABLO ROSSI piano 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH [1685-1750]
Prelúdio e Fuga em Mi Maior, BWV 854 [1722]
3 MIN
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 9 em Mi Maior, Op. 14 nº 1 [1798]
 I. ALLEGRO
  II. ALLEGRETTO CON TRIO
 III. RONDO: ALLEGRO COMODO
14 MIN
 
JOHANN SEBASTIAN BACH [1685-1750]
Prelúdio e Fuga em Sol Maior, BWV 860 [1722]
4 MIN
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 10 em Sol Maior, Op. 14 nº 2 [1798-99]
  I. ALLEGRO
  II. ANDANTE
  III. SCHERZO: ALLEGRO ASSAI
 17 MIN
 
JOHANN SEBASTIAN BACH [1685-1750]
Prelúdio em Mi Bemol Menor e Fuga em
   Ré Sustenido Menor, BWV 853 [1722]
8 MIN

As sonatas de Beethoven são para o piano o que 
suas sinfonias são para a orquestra. As primeiras 
da série das 32 obras do gênero foram compostas 
visando o público diletante, tornando-se repertório 
indispensável para qualquer pessoa bem educada 
do mundo ocidental no século xix. Antes da invenção 
dos meios de reprodução fonográfica, era a música 
doméstica, em especial a pianística, que abria as portas 
do público para o contato diário com o que havia de 
mais sublime na primeira arte, fora dos teatros — e, 
nesse sentido, as sonatas de Beethoven representavam 
(e ainda representam) la crème de la crème.

O compositor trouxe o gênero, contudo, a um novo 
patamar: gradativamente, a dificuldade técnica de 
suas sonatas passou a exigir um preparo profissional 
dos intérpretes, o que obrigou as obras a saírem 
das salas de estar e virem para as salas de concerto 
(ainda bem!). As primeiras sonatas, que formam em 
grande medida o programa destes recitais, guardam 
influências do estilo clássico de Haydn e Mozart: 
paulatinamente, Beethoven foi se afastando desses 
modelos e criando obras cada vez mais inovadoras — 
mas sua voz pessoal já se faz presente desde o início.

BEETHOVEN Sonatas nos 12, 25 e 15

A Sonata no 12 pode ser considerada um primeiro 
marco no sentido da maior tomada de liberdade 
estética de Beethoven no gênero. Composta em 
1800, é a primeira que se inicia com um não usual 
movimento lento, na forma de tema e variações, 
cujo lirismo talvez tenha motivado a preferência de 
Chopin. Possui quatro movimentos e termina com 
uma marcha fúnebre, marcada “Sobre a Morte de 
um Herói” na partitura, sem maiores explicações.

A no 25, ao contrário, embora pertença a uma fase 
de explorações mais ousadas, retoma a influência 
de Haydn. Composta em 1809 sob encomenda do 
pianista, compositor e editor Munzio Clementi (1752-
1832), é a mais curta de suas sonatas — sendo por 
isso chamada de sonatina — e evoca, no início, uma 
dança rápida alemã. O epíteto O Cuco deve-se a um 
motivo de três notas em saltos descendentes que 
ocorre na seção de desenvolvimento do primeiro 
movimento, lembrando o canto desse pássaro. 

Composta em 1801, a Sonata no 15 foi chamada de 
Pastoral por seu editor, talvez por sua placidez, ou pela 
alusão a elementos campestres, como a gaita de foles 
no ostinato que inicia o último dos quatro movimentos. 
Ela marca o fim das sonatas iniciais de Beethoven.

J. S. BACH Prelúdios e Fugas em Mi Maior e 
   Sol Maior; Prelúdio em Mi Bemol Menor e Fuga
   em Ré Sustenido Menor

BEETHOVEN Sonatas nos 9 e 10

Os prelúdios e fugas d’O Cravo Bem Temperado, 
de J. S. Bach, foram parte importante da formação 
musical de Beethoven, ainda na infância. Talvez venha 
da influência do mestre barroco a característica 
musical que melhor o define: a capacidade de explorar 
inventivamente motivos musicais muito simples, criando 
a partir deles obras magistrais. Nas fugas, os sujeitos 
(como são chamados seus temas) são transpostos, 
retrogradados (lidos “de trás para frente”), invertidos 
(os intervalos ascendentes tornam-se descendentes e 
vice-versa), e retrogradados e invertidos — tudo isso em 
cada uma das quatro ou cinco vozes simultâneas. Em 
Beethoven, a complexidade harmônica tomou espaço 
do contraponto, mas esse tipo de artesanato técnico 
permanece recorrente. O maestro Hans von Bülow 
(1830-94) chegou a dizer que O Cravo Bem Temperado 
seria o Antigo Testamento da literatura pianística, 
sendo o Novo o conjunto das sonatas de Beethoven.

As Sonatas nos 9 e 10 de Beethoven, publicadas sob 
o mesmo Opus, foram compostas entre 1788 e 1789 
e dedicadas à baronesa Josephine von Braun (1765-
1838), que era uma talentosa pianista amadora. De 
dificuldade técnica menor e caráter mais leve, foram 
certamente feitas para uso doméstico e tiveram seu 
brilho ofuscado pela Sonata no 8 — Patética, publicada à 
mesma época. A no 9 foi posteriormente transcrita para 
quarteto de cordas pelo próprio compositor — a textura 
de seu primeiro movimento já lembra essa formação. À 
mesma época, Beethoven planejava a composição de 
seus seis primeiros quartetos, Op. 18, e talvez já tenha 
começado a experimentar essa sonoridade no piano.

Júlia Tygel
Doutora em Musicologia (USP), pianista, é Assessora
Artística da Osesp.

ALEYSON SCOPEL

ultima vez como solista em outubro de 2008

—

Laureado nos concursos Villa-Lobos e William Kapell e formado pelo New England 

Conservatory of Music, em Boston, o brasileiro conta com apresentações em 

palcos como o Carnegie Hall (Nova York). Recebeu a dedicação de Almeida Prado 

do xv volume da sua série de Cartas Celestes, ciclo que gravou para o selo Naxos, 

recebendo o prêmio de gravação do ano da Revista Concerto.

PABLO ROSSI

ultima vez como solista em outubro de 2013

—

Vencedor do 1º Concurso Nacional Nelson Freire e dos concursos internacionais 

Encuentro Internacional de Jóvenes Músicos (Córdoba) e Ciutat de Carlet 

(Valência), atuou como solista à frente das Orquestras de Câmara do Kremlin e de 

Auvergne, além da Sinfônica de Kirov, da Filarmônica da Ucrânia e da Osesp, entre 

outras. Apresentou recitais nos EUA, Europa e Ásia, em salas como o Carnegie 

Hall (Nova York), Parco della Música (Roma) e National Centre for Performing 

Arts (Pequim). 
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