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REALIZAÇÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

—

Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação Osesp. Thierry Fischer 

tornou-se Diretor Musical e Regente Titular em 2020, 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, estreou 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.

5.3 sexta 20H30 CONCERTO DIGITAL

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

BRETT DEAN [1961] 

Testament [2008] 

14 MIN 

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827] 

Sinfonia nº 3 em Mi Bemol Maior, Op. 55 - Eroica [1803-04]

 1. ALLEGRO CON BRIO 

 2. MARCIA FÚNEBRE: ADAGIO ASSAI 

 3. SCHERZO: ALLEGRO VIVACE 

 4. ALLEGRO MOLTO

47 MIN

Thierry Fischer em entrevista exclusiva

A Sinfonia no 3 – Eroica, de Beethoven, foi composta 
pouco depois do Testamento de Heiligenstadt, que, 
por sua vez, inspirou Brett Dean a compor Testament. 
Você poderia comentar essa associação?

O Testamento de Heiligenstadt foi um marco na vida 

de Beethoven: trata-se de uma carta [escrita em 1802 

na cidade de Heiligenstadt, daí o nome] na qual, pela 

primeira vez, o compositor admite sua deficiência aos 

irmãos. Acreditando que morreria em breve, dedica 

a eles suas posses – mas o mais importante é que 

ele assume sua surdez, descrevendo em detalhes o 

quanto sofre. Por isso, o documento é um divisor de 

águas – e, pouco depois, Beethoven começa a escrever 

a Sinfonia Eroica. Muitos regentes e músicos associam 

essa obra a esse momento, o que faz todo sentido.

Testament, de Brett Dean, foi originalmente escrita 

para um conjunto de violas. Depois, o compositor 

a expandiu para uma espécie de grande grupo 

de câmara. É uma música muito impressionante, 

que dá ao intérprete ou ao ouvinte a sensação de 

que se está, de fato, ficando surdo: há ruídos que 

remetem aos sons que ouvimos quando estamos com 

problemas na audição. Podemos sentir a doença, 

como se tivéssemos vozes internas. Há somente 

uma bela frase musical, que significa a esperança. 

É uma peça muito forte, brilhantemente escrita. 

No concerto, a ideia é tocar as duas obras em 

sequência, com o efeito de attacca [quando um 

movimento é tocado logo em seguida do outro, sem 

o intervalo habitual], mostrando qual era o estado de 

espírito de Beethoven ao compor a Sinfonia Eroica.

Alguns dos recursos sonoros criados por Brett Dean 

são a utilização de dois arcos pelos instrumentistas de 

cordas, sendo um deles sem breu [resina que facilita 

o deslizamento do arco sobre as cordas], causando 

uma espécie de chiado [pela fricção]; ou o emprego 

de baquetas de tímpano sobre os contrabaixos. Esses 

recursos simbolizam uma catástrofe interna, como 

quando não sentimos nada em nosso corpo, mas o 

médico nos diz que temos uma doença terrível – e 

temos a sensação física, então, de que algo está 

errado. A obra é muito verdadeira – e, nesse sentido, 

muito apropriada para os tempos que vivemos. 

Voltando à Sinfonia Eroica:
trata-se de uma obra autobiográfica?

Nesta peça, Beethoven faz uma grande afirmação. A 

tonalidade é maçônica, com três bemóis, e ela começa 

com muita força. É como se o compositor estivesse 

abrindo uma porta em si mesmo. Ele utiliza a mesma 

orquestra de suas Sinfonias nos 1 e 2, exceto pela adição 

de uma trompa, mas a sonoridade é dramaticamente 

diferente: parece que há o dobro de músicos tocando. 

Essa é uma sinfonia adorada por regentes e músicos, 

pois podemos nos identificar muito com essa grande 

afirmação feita por Beethoven. Há algum tempo, houve 

uma pesquisa com cerca de 100 regentes, incluindo a 

pergunta: “se você tivesse que escolher apenas uma obra 

para reger, qual seria ela?” – e 92 deles responderam 

que escolheriam a Eroica: é uma obra muito forte.

O segundo movimento, a Marcha Fúnebre, é de tirar 

o fôlego – e é fantástico trabalhá-lo com a orquestra, 

pois pode-se aludir a diversas metáforas sobre o 

sentido da morte e como podemos seguir em frente 

após uma tragédia. Trata-se, novamente, de uma peça 

muito apropriada para o momento que vivemos. Tenho 

experimentado novas abordagens com a orquestra, 

como, por exemplo, reger esse movimento em dois 

tempos (como de fato indica a fórmula de compasso), ao 

invés de quatro (como é usual): os dois tempos permitem 

a alusão aos passos em uma caminhada; procurei tornar 

essa marcha um pouco irregular, “arrastada”, que é como 

andamos quando estamos devastados por uma crise.

Sabemos que Beethoven tinha a intenção de 

dedicar a Sinfonia Eroica a Napoleão Bonaparte, 

mas retirou a dedicatória depois que ele recebeu 

um título dos franceses [e, assim, teria traído seus 

ideais]. Mas essa obra é uma forte resposta a uma 

crise pessoal – e é nisso que nos inspiramos. Por 

meio da obra de Beethoven, queremos ampliar esse 

sentido e dizer o quanto sentimos e somos solidários 

pela situação do país frente à pandemia, dando 

também a nossa resposta através da música.

Entrevista a Júlia Tygel

THIERRY FISCHER regente

—

Diretor Musical e Regente Titular da Osesp, é também Diretor Musical da Orquestra 

Sinfônica de Utah, Regente Convidado Principal da Filarmônica de Seul e Regente 

Convidado Honorário da Filarmônica de Nagoya. Tendo iniciado sua carreira como 

Primeira Flauta da Filarmônica de Hamburgo e da Ópera de Zurique, já regeu 

orquestras como a Royal Philharmonic, a Filarmônica de Londres, as Sinfônicas da 

BBC, de Boston e Cincinnatti e a Orchestre de la Suisse Romande. Também esteve 

à frente de grupos camerísticos como a Orquestra de Câmara da Europa, a London 

Sinfonietta e o Ensemble Intercontemporain.
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