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TEMPORADA OSESP 2020
CONCERTOS SINFÔNICOS

11.2 quinta 20H30 CARNAÚBA [CONCERTO DIGITAL]

12.2 sexta 20H30 PAINEIRA

13.2 sábado 16H30 IMBUIA

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP
THIERRY FISCHER regente

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sinfonia nº 1 em Dó Maior, Op. 21 [1799-1800]
 1. ADAGIO MOLTO. ALLEGRO CON BRIO 
 2. ANDANTE 
 3. MENUETTO 
 4. ADAGIO. ALLEGRO MOLTO E VIVACE
26 MIN

Sinfonia nº 5 em Dó Menor, Op. 67 [1804-08]
 1. ALLEGRO CON BRIO 
 2. ANDANTE CON MOTO 
 3. ALLEGRO (ATTACCA) 
 4. ALLEGRO
31 MIN

Thierry Fischer em entrevista exclusiva

Você tem sempre ideias tão interessantes sobre as 
obras, que desta vez vou apenas perguntar: o que 
você gostaria de dizer sobre as Sinfonias nos 1 e 5?

Primeiro, quero colocar as coisas em contexto: no 
momento, estamos tentando terminar o ciclo que 
deveríamos ter feito no ano passado, que foi de 
fato o ano do 250o aniversário de Beethoven. E, de 
repente, precisamos fazer 8 sinfonias de Beethoven 
em apenas alguns meses! É um grande desafio para 
a orquestra, mas é também bonito, pois a música nos 
ajuda: cada sinfonia de Beethoven tem uma mensagem 
muito forte, que nos arrebata toda semana.

Duas semanas atrás, quando tocamos a Segunda 
Sinfonia de Beethoven, eu estava otimista em relação 
ao efeito da música sobre a orquestra. Nesta semana, 
com a Primeira e, especialmente, a Quinta Sinfonia, 
vejo que os músicos entendem a mensagem da música, 
mergulham nas articulações, nos dramas e metáforas 
— com o entusiasmo de sempre! Mas o entusiasmo, sem 
conceito, não é nada... Por isso, sou sempre cuidadoso 
em manter o entusiasmo, que recebo das partituras, 
e ao mesmo tempo focar no conceito da obra — o 
que faz com que o grupo fique mais forte que a soma 
de indivíduos. Nessa jornada de tantas sinfonias de 
Beethoven em pouco tempo, sinto que, cada vez mais, 
os músicos e eu temos falado a mesma língua. 

Agora, sobre as Sinfonias nos 1 e 5: quis colocá-las num 
mesmo programa porque elas não poderiam ser mais 
diferentes, mesmo tendo sido compostas com poucos 
anos de distância. A Sinfonia no 1 usa a mesma orquestra 
das sinfonias de Haydn: duas flautas, dois oboés, dois 
clarinetes, dois fagotes, duas trompas, dois trompetes, 
tímpano e um conjunto pequeno de cordas. Mas, já no 
primeiro compasso, fica claro que se trata de um novo 
universo! Haydn sempre iniciava suas sinfonias em 
modo maior — o Sr. Ludwig, chegando na cena musical 
sinfônica, já quebra as regras: inicia a sinfonia com uma 
dissonância! Gostaria muito de ter presenciado a estreia 
— as pessoas devem ter tido ataques do coração: é um 
jeito tão audacioso para um jovem compositor iniciar 
uma obra! Nesses primeiros quatro compassos há mais 
novidade harmônica que nas 104 sinfonias de Haydn. Eu 
adoro Haydn, com suas obras espirituosas, graciosas 
e cheias de humor... em Beethoven não há nada disso, 
é tudo muito sério, relacionado a uma vida difícil. Já 
podemos ver aqui a persona do compositor, fazendo 
uma afirmação — suas obras sempre incluem mensagens 
fortes: por que a vida é tão difícil? Por que sofro? Por que 
não encontrei uma esposa? Por que todos me odeiam? 
Por que estou ficando surdo? Por que estou doente com 
friagem, sem aquecimento em casa? O incrível é que ele 
faz isso, aqui, com as mesmas ferramentas já disponíveis 
à época. Gosto muito dessa sinfonia porque ela é fogo, 
energia — tudo com materiais musicais muito simples.

O segundo movimento é um lindo Andante. No 
terceiro movimento, o Trio é um pouco nostálgico 
e o Scherzo, ingênuo — mas o compositor insere 
massivamente o tímpano nos último compasso. 
O Finale é muito virtuosístico para a orquestra, 
com muitas escalas e surpresas. É uma sinfonia 
de fogo, que dá o tom do concerto.

E então... a Quinta de Beethoven: ela é toda drama, 
não há nela uma única ideia que não seja dramática. 
Ele quer ganhar! Matar! Ser feliz! Triunfar! O motivo 
inicial de quatro notas (pam-pam-pam-pam!) guerreia o 
tempo todo. Eu tremo só de pensar nele. Ontem à noite 
não consegui dormir, pois não parava de cantarolá-
lo em minha mente — não pude me livrar dele, foi tão 
perturbador! Nesta manhã fiquei um pouco cansado, 
claro, mas tudo foi tão natural, pois tive um pesadelo 
com o motivo durante toda a noite! Isso é um exemplo 
do que sua música faz às pessoas. Essa sinfonia está 
viva, 250 anos depois! A tocamos por causa de nossas 
dúvidas atuais: nos livraremos da pandemia? As vacinas 
realmente funcionarão? Podemos colocar todas as 
nossas perguntas na arte — e a arte salvará o mundo! 
Nesta peça chamo a orquestra para tocar de maneira 
mais forte, mais articulada, tomando mais riscos.

O segundo movimento, Andante, é uma sucessão de 
variações — no meio delas, há uma fanfarra triunfal. 
Não é como se ele tivesse vencido: ele quer vencer, é 
muito diferente. O Scherzo do terceiro movimento 
contraria a tradição dos scherzos de caráter leve e alegre 
e começa com uma introdução dramática, misteriosa 
e intensamente cheia de dúvidas. De repente, vem o 
tema, derivado do motivo de quatro notas do primeiro 
movimento, forte e impositivo. É como se, no início, 
os soldados estivessem nas trincheiras na Primeira 
Guerra Mundial, se preparando, e de repente alguém 
grita: “Agora! Vão lutar!”. É intrépido: ninguém pensa, 
apenas age. Acho quase insuportável tocá-lo: tenho 
que me controlar muito, senão saio do corpo. No 
último movimento há um fato histórico: foi a primeira 
vez em que os trombones foram usados em uma 
sinfonia (Mozart já havia utilizado o instrumento em 
algumas óperas). Além disso, há ainda um piccolo e um 
contrafagote. No início, sempre peço à orquestra que 
não enfatize as duas primeiras notas e, sim, a terceira, 
que é onde a energia culmina. É como se desejássemos 
atingir esse ponto e, nele, finalmente víssemos um 
grande vale à nossa frente — e aí podemos começar. 

Há tanto significado nessa sinfonia, remetendo às 
invasões de Napoleão ao Império Austro-Húngaro. 
Beethoven inicialmente admirava Napoleão, mas depois 
passou a detestá-lo. É como se quisesse vencer como 
ser humano, na música. No meio do último movimento, 
há uma ruptura e o tema do Scherzo retorna, reiterando 
o motivo das quatro notas do primeiro movimento 
(é como o motivo recorrente na Sinfonia Fantástica, 
de Berlioz...). Creio que essa é uma das obras de 
arte mais perturbadoras da história — considerando 
todas as formas de arte. A noção que ela traz sobre 
drama, vitória e audácia é algo que realmente ajuda 
a humanidade a ter coragem para alcançar seus 
objetivos. Me sinto estúpido dizendo essas palavras, 
pois não passam nem perto do que a obra significa.

Entrevista a Júlia Tygel.
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