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28.1 quinta 19H CEDRO
29.1 sexta 19H ARAUCÁRIA
29.1 sexta 20H30 TRANSMISSÃO DIGITAL
ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP
NEIL THOMSON regente
FABIO ZANON violão

ANTONÍN DVORÁK [1841-1904]
No Reino da Natureza, Op. 91 [1891]
12MIN

HEITOR VILLA-LOBOS [1887-1959]
Concerto para Violão e Pequena Orquestra [1951]
1. ALLEGRO PRECISO
2. ANDANTINO E ANDANTE
3. CADÊNCIA
4. ALLEGRO NON TROPPO
18 MIN

BENJAMIN BRITTEN [1913-1976]
Peter Grimes: Quatro Interlúdios Marítimos, Op. 33a [1945]
1. DAWN (AURORA)
2. SUNDAY MORNING (MANHÃ DE DOMINGO)
3. MOONLIGHT (LUAR)
4. STORM (TEMPESTADE)
16 MIN

DVORÁK
No Reino da Natureza, Op. 91
Dentre as diversas características do Romantismo
na música de concerto, destacam-se a busca pelo
desenvolvimento de uma linguagem musical baseada
em elementos folclóricos e regionais, e a utilização
de assuntos extramusicais (geralmente literários)
como matéria-prima para a gênese composicional.
Tais características aparecem com frequência
no vasto catálogo de Dvorák, considerado o mais
importante compositor tcheco do final do século xix.
No Reino da Natureza faz parte de uma trilogia de
aberturas de concerto compostas entre 1891 e 1892
juntamente com Carnaval, Op. 92 e Otelo, Op. 93.
Neste tríptico o compositor desejava expressar os
três aspectos da existência humana, quais sejam a
natureza (e a importância de se viver em harmonia),
a vida (e sua diversidade) e o amor (e suas angústias).
No Reino da Natureza foi dedicada à Universidade de
Cambridge como forma de agradecimento ao título
de Doutor honoris causa concedido ao compositor.
A atmosfera de No Reino da Natureza é bucólica
do início ao fim. A obra, em forma sonata, se inicia
com uma ideia musical recorrente que também será
empregada nas demais aberturas do ciclo, cada vez
mais metamorfoseada. Este motivo, em Fá Maior,
simboliza a natureza em si. O tempo (Allegro ma non
tropo) constante passa ao ouvinte a ideia de que a
natureza deve ser encarada como um todo. Predomina
o lirismo expresso pelas flautas (reminiscências
do canto dos pássaros) e o som exultante das
trompas em satisfação com a vida pastoral.

Marco Aurélio Scarpinella Bueno
Doutor em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo/
Escola Paulista de Medicina. Como pesquisador musical
publicou, entre outros livros, Shnittke: Música para Todos os
Tempos (Algol, 2017); Sons por Detrás da Cortina: Música no
Leste Europeu Durante a Guerra Fria (Intermeios, 2015) e Paul
Hindemith: Músico por Inteiro (Tipografia Musical 2018).

Recomendação de leitura do autor:
Karl Schumann.
Dvořák. Overtures & Symphonic Poems. 1975
Neil Butterworth.
Dvořák. Midas Book, 1980

VILLA-LOBOS
Concerto para Violão e Pequena Orquestra
O Concerto Para Violão e Pequena Orquestra foi
escrito em 1951 por um compositor experiente, de
escrita madura, um Villa-Lobos que, no âmbito social,
já havia passado pelos momentos de afirmação de
brasilidade na Paris dos anos de 1920 e pela aliança com
o governo Vargas nos idos de 1930. Tinha se tornado
um artista reconhecido internacionalmente, colhendo,
havia uma década, os frutos de sua produção.
Última obra que Villa-Lobos escreveu para o violão,
o Concerto foi composto por solicitação do violonista
espanhol Andrés Segovia (1893-1987). O primeiro
encontro entre os artistas, ocorrido em Paris, em
1924, na casa da escritora portuguesa Olga Moraes
Sarmento, tornou-se um episódio amplamente
retratado pela bibliografia da música brasileira. A
versão de Segovia pode ser lida numa importante
publicação, a Guitar Review (nº 22, 1958), e a do
compositor brasileiro foi recolhida nas anotações
feitas por Hermínio Bello de Carvalho durante a
palestra que Villa-Lobos proferiu no Conservatório
Nacional de Canto Orfeônico (Rio de Janeiro, 1956).
Deixando de lado o aspecto anedótico desse encontro,
deve-se ressaltar a importância da parceria para a
literatura do violão. Em fins dos anos 1920, Villa-Lobos
concluiu a série de 12 Estudos, obra dedicada a Andrés
Segovia. Trata-se de um marco na produção brasileira
e internacional, tanto pela abordagem inovadora na
técnica de execução do violão quanto pelo conteúdo
musical que abarca um rico universo de elaborações
melódico-harmônicas, pleno de imagens sonoras.
Essas diferentes experiências do compositor com o
violão, instrumento que considerava seu “repositório
de ideias”, foram amalgamadas neste Concerto,
inicialmente denominado Fantasia Concertante Para
Violão e Orquestra. A mudança do título ocorreu
depois que, atendendo mais uma vez à solicitação
de Segovia, Villa-Lobos acrescentou uma cadência
entre o segundo e o terceiro movimentos.
É sabido que o violonista participava ativamente do
processo de finalização de obras que lhe eram dedicadas.
O trecho da carta que endereçou ao compositor
mexicano Manuel Ponce (1882-1948), sugerindo
modificações no Concierto Del Sur (1941), deixa isso
bem claro: “Pense, querido Manuel, numa cadência
menos poética e mais brilhante no último movimento.
Para a maioria do público ignaro, a cadência é como o dó
de peito do tenor [...] — há quem vá só para isso”.1
Passaram-se alguns anos até que Segovia estreasse
o Concerto de Villa-Lobos nos Estados Unidos, em
fevereiro de 1956, com a Orquestra Sinfônica de
Houston, regida pelo compositor. Os três movimentos
que compõem a obra foram pensados tendo em vista
uma escrita orquestral equilibrada, que permitisse
liberdade de expressão violonística a despeito
dos problemas de projeção sonora característicos
do instrumento. Ainda assim, não deixam de
existir momentos em que a presença orquestral
dificulta a compreensão da execução solista.
No primeiro movimento, “Allegro Preciso”, destacamse dois temas principais de caráter contrastante. O
que abre a obra, essencialmente rítmico, permeia a
construção de toda a primeira parte, sendo executado
pelos diferentes naipes da orquestra. Durante o percurso,
o violão apresenta elaborações técnicas que englobam
arpejos, escalas e frases percussivas. Um novo tema,
sutilmente enunciado pela orquestra, é então executado
pelo solista. Trata-se de uma bela melodia, que insinua
uma cantiga popular, apresentada nos diferentes graus
da escala, em típicas progressões villa-lobianas. O
movimento se conclui bruscamente com a retomada,
sem muita preparação, do tema rítmico inicial.
O “Andantino e Andante” apresenta uma fatura
delicada em que o violão, reiteradamente arpejado,
conduz uma linha melódica que brota dos acordes,
até a chegada do andante, quando a voz principal
passa a ser enunciada pelos baixos do instrumento. A
orquestra assume a condução melódica num clima de
grande expressividade, que conduz à reapresentação
do tema pelo solista. Chega-se assim à “Cadência”, que
retoma e elabora materiais temáticos apresentados
anteriormente. Os aspectos virtuosísticos da parte
solista ficam por conta das escalas descendentes, das
frases percussivas resultantes da combinação de ligados
ariculando cordas soltas, até o ponto final, em que
sobressaem acordes destacados por forte acentuação.
O último movimento, “Allegro Non Troppo”, é
essencialmente rapsódico, iniciando-se com um material
rítmico executado pela orquestra, ao qual responde
um violão continuamente arpejado, que irá retomar
a rítmica inicial em blocos de acordes. Surge um novo
tema, apresentado pela orquestra em andamento vivo,
que conduz a uma seção em que os acordes do violão
dialogam com a melodia tocada pelo fagote. Um novo
motivo, enunciado pelas cordas graves do instrumento,
desemboca num material de grande dificuldade
técnica para o solista, até a retomada final da linha
melódica que sobressai dos acordes percussivos.
Trata-se de uma obra fundamental do repertório
violonístico, amplamente registrada e apresentada
nos quatro cantos do mundo pelos mais importantes
intérpretes que se dedicam ao instrumento.
[2015]

Professora de violão da Escola de Música da UFRJ e
autora de Violão e Identidade Nacional: Rio de Janeiro,
1830-1930 (Civilização Brasileira, 2011).

Alcázar, Miguel. The Segovia-Ponce letters. Columbus: Orphée,
1989, p. 223
1.

BRITTEN
Peter Grimes: Quatro Interlúdios Marítimos, Op. 33a
A ópera Peter Grimes, de Benjamin Britten, teve sua
première em março de 1945 e conta a triste história de
um pescador e seu tumultuoso relacionamento com
a comunidade em que vive. Rude e solitário, Peter é
permanentemente hostilizado. Acusam-no de várias
atitudes descabidas, incluindo algo muito grave: a
responsabilidade pela morte de dois aprendizes que
com ele trabalhavam. Os quatro breves interlúdios que
pontuam o desenvolvimento da obra foram usados
à parte por Benjamin Britten para, nos estertores
da Segunda Guerra Mundial, divulgar sua obraprima — e acabaram por ganhar vida própria.
Primeiro dos Quatro Interlúdios Marítimos, “Aurora”
marca o amanhecer no vilarejo de pescadores onde tudo
acontece. Lento e tranquilo, funciona, isoladamente,
como um convite ao cenário da trágica história. Mais leve,
“Manhã de Domingo” evoca uma manhã de sol repleta
de pássaros em que os pescadores e suas famílias se
dirigem à missa na igreja (reparem nas badaladas de
sinos). O episódio não dispensa a tensão que corre como
um rio, ininterruptamente, ao longo de toda ópera.
O terceiro interlúdio, “Luar”, traz a serenidade da noite,
em que a robustez da lua e do deslocamento de nuvens
escuras — é possível quase visualizá-las a partir do
estímulo sonoro — temperam a calmaria que prenuncia a
grande “Tempestade”, título do quarto interlúdio. Como
sabemos pelo libreto — inspirado originalmente num
poema do britânico George Crabbe (1754-1832) —, é em
meio à chuva, estrondosa e lancinante, que o maldito
Grimes acaba por perder, talvez voluntariamente, a vida.
[2011]

Bernardo Ajzenberg
escritor, tradutor e jornalista. É autor dos livros Variações
Goldman, Minha Vida sem Banho e Gostar de Ostras
(Rocco,1998, 2014 e 2017, respectivamente), entre outros.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
—
Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação Osesp. Desde 2020,
Thierry Fischer é Diretor Musical e Regente Titular, tendo sido precedido por Marin
Alsop, que agora é Regente de Honra, de 2012 a 2019. Em 2016, a Orquestra esteve
nos principais festivais da Europa e, em 2019, realizou turnê pela China e Hong Kong.
No mesmo ano, elkstreou projeto em parceria com o Carnegie Hall, com a Nona
Sinfonia de Beethoven cantada ineditamente em português. Em 2018, a gravação
das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o Grande
Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música Brasileira.

NEIL THOMSON regente
—
Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Filarmônica de Goiás desde
2014, o maestro inglês foi Regente Titular do Royal College of Music de 1992 a
2006, do qual é membro honorário. Já gravou com a Orquestra Sinfônica de
Londres e regeu concertos com as Filarmônicas de Londres, de Tóquio, Nacional
Russa, Sinfônicas da BBC e Yomiuri Nippon, além da Osesp. Lecionou no
Mozarteum em Salzburgo, na Academia de Música de Cracóvia e em diversos
festivais, incluindo o Festival de Inverno de Campos do Jordão.

FABIO ZANON
—
O violonista já se apresentou em mais de 50 países, em teatros como o Royal
Festival Hall e Wigmore Hall (Londres), Philharmonie (Berlim) e Carnegie Hall
(Nova York). Tocou à frente m orquestras como a Filarmônica de Londres, a
Sinfônica da BBC, Orquestra Estatal Russa, a Ulster Orchestra (Belfast), a
Sinfônica RTÉ (Dublin), a Orquestra de Câmara de Israel, além da Osesp, com a
qual gravou o Concerto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, e o Concerto para Violão
de Francis Hime. É professor e Fellow da Royal Academy of Music em Londres
e, desde 2013, Coordenador Artístico e Pedagógico do Festival de Inverno de
Campos do Jordão.
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CRISTIAN SANDU
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INNA MELTSER
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TROMPAS
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PETER APPS
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