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HUGO WOLF [1860-1903]
Im stillen Friedhof [No Cemitério Silencioso] [1876]
[ TEXTO DE LUDWIG PFAU (1821-1894)]
5 MIN

JOHANNES BRAHMS [1833-1897]
Neue Liebeslieder, Op. 65 [1869-74]
[ TEXTOS DE G. F. DAUMER E J. W. VON GOETHE*]
1. VERZICHT, O HERZ [RENUNCIA, OH CORAÇÃO]
2. FINSTERE SCHATTEN DER NACHT [ESCURAS SOMBRAS
DA NOITE]
3. AN JEDER HAND DIE FINGER [OS DEDOS DE CADA MÃO]
4. IHR SCHWARZEN AUGEN [SEUS OLHOS ESCUROS]
5. WAHRE, WAHRE DEINEN SOHN [PROTEJA, PROTEJA
TEU FILHO]
6. ROSEN STECKT MIR AN DIE MUTTER [MINHA MÃE ESPETOU
ROSAS EM MIM]
7. VOM GEBIRGE, WELL' AUF WELL' [DAS MONTANHAS,
EM ONDAS]
8. WEICHE GRÄSER IM REVIER [ERVAS MACIAS NA ESTRADA]
9. NAGEN AM HERZEN [A ROER MEU CORAÇÃO]
10. ICH KOSE SÜẞ MIT DER UND DER [EU ACARICIO
DOCEMENTE ESTA E AQUELA]
11. ALLES, ALLES IN DEN WIND [TUDO, TUDO JOGADO
AO VENTO]
12. SCHWARZER WALD, DEIN SCHATTEN IST SO DÜSTER
[FLORESTA NEGRA, SUA SOMBRA É TÃO MACABRA]
13. NEIN, GELIEBTER, SETZE DICH NICHT [NÃO, AMADO, NÃO
TE SENTES]
14. FLAMMENAUGE, DUNKLES HAAR [DE OLHO FLAMEJANTE,
DE CABELO ESCURO]
15. ZUM SCHLUẞ*: NUN IHR MUSEN, GENUG! [POR FIM: BEM,
MUSAS, JÁ CHEGA!]
19 MIN

WOLF
Im stillen Friedhof
Os versos melancólicos de Ludwig Pfau, poeta alemão
nascido há exatos 200 anos, inspiraram Hugo Wolf a
compor Im stillen Friehof (No Cemitério Silencioso) em
1876, quando contava apenas 16 anos. O jovem autodidata
e extremamente talentoso foi encorajado pelos maiores
compositores de seu tempo como o próprio Brahms – a quem
Wolf considerava extremamente conservador –, Franz Liszt,
Gustav Mahler e Richard Wagner – por quem nutria enorme
admiração e que lhe serviu de modelo, especialmente no que
diz respeito ao tratamento e discurso harmônicos.
Wolf traduziu como poucos em seus Lieder as nuances
emotivas da poesia alemã sob linhas melódicas expressivas
e repletas do lirismo romântico que moldou a música do
século XIX. Herdeiro do discurso harmônico de Wagner,
a quem tanto venerava, Wolf não abriu mão de seu
pensamento livre e traçou seus próprios caminhos através
de sua “voz” composicional. Em cada Lied que escreveu é
inevitável se deparar com diversas surpresas harmônicas
e caminhos antes só traçados em obras de grande porte
como as óperas wagnerianas.
Em Im stillen Friedhof conhecemos um compositor refletindo
sobre um texto carregado de questões filosóficas e espirituais
de grandeza incomum a um jovem artista. O texto de Pfau
reflete o mesmo espírito de Wolf frente aos modelos préestabelecidos, tanto da música de seus antecessores, quanto
da religião cristã na qual muitos basearam suas composições.
Wolf era um artista de índole livre e mesmo quando tomava
emprestado conceitos católicos ou protestantes, o fazia de
modo a erigir ou, ao menos, refletir sua própria concepção
religiosa do mundo, da vida e da morte. Liberto então da
doutrina e das convenções religiosas, ele expressa sua
própria religião de forma espontânea, sem perder a beleza
e a densidade filosófica das obras-primas originadas no
contexto das doutrinas cristãs.
Sozinho no cemitério, o eu-lírico bem poderia tomar
emprestado o mote de Brahms – e especialmente de seu
colega Joseph Joachim, um dos maiores violinistas da
época: Frei aber Einsam (Livre mas Sozinho). Caminhando
lentamente entre os túmulos, o caráter sombrio e pesaroso
anda de braços dados ao um pensamento filosófico denso
que se apresenta especialmente nos acordes inesperados
e carregados da expressividade e da individualidade
românticas, tão caraterísticas da produção artística daquele
século. Tendo como lema Prima le parole e poi la musica
(Primeiro a palavra e depois a música), como na famosa ópera
de Antonio Salieri, Hugo Wolf absorvia, antes, a essência
de cada verso, sua quadratura e seu fraseado e, só então,
desenhava a música que daria vida àquelas palavras e aos
ecos que elas fizeram reverberar. Definitivamente, a música
de Hugo Wolf é uma das melhores representantes estilísticas
de toda a prolífica geração romântica do século XIX.
BRAHMS
Neue Liebeslieder
Entusiasmado com o grande sucesso das Liebeslieder,
Op. 52 – que rendeu também a seu editor um considerável
êxito financeiro –, Brahms pôs-se a trabalhar em um
novo ciclo de Lieder para vozes solistas e piano a quatro
mãos: as Neue Liebeslieder, Op. 65, estreado em 1874. A
fórmula é repetida, todavia com algumas modificações: no
novo ciclo, praticamente metade das valsas são escritas
para voz solo e não para quarteto solista; e os poemas
utilizados, também provenientes da coletânea Polydora
de G. F. Daumer, são em sua maioria procedentes do leste
europeu e do continente asiático. Desta forma, a poética
como um todo tende a soar mais exótica e Brahms vê-se
requisitado a oferecer sabores ainda mais extravagantes e
inusitados que os do primeiro ciclo.
Nestas novas canções de amor, Brahms escolhe textos
que exibem emoções menos contidas e, assim, sente-se
livre para explorar ainda mais os deslocamentos métricos
– usando frequentemente polirritmias nas quais hemiolas
sobrepõem-se à pulsação ternária constante da valsa –,
os ritmos de origem cigana e as surpresas harmônicas no
intuito de colorir certas palavras ou sentimentos.
Assim como no Op. 52, os poemas extraídos de Polydora
comparam os sentimentos ternos e desejos irrefreáveis
dos apaixonados a imagens bucólicas e pastoris como
campos cobertos de ervas macias, as sombras da noite,
um mar furioso que destroça mil navios, maus-olhados de
feiticeiras, rosas despetaladas, venenos corrosivos, o sol
derretendo o gelo, o dia se transformando em noite, entre
outros quadros. Em 1960 o renomado coreógrafo americano
de origem russa, George Balanchine, combinou os dois ciclos
de Brahms numa montagem em dois atos: o primeiro com o
Op. 52 e segundo com o Op. 65. O exotismo e a intensidade
do segundo ato, quando comparado ao anterior, é tão
marcante que Balanchine chegou a dizer que no primeiro
eram pessoas reais dançando, no segundo, suas almas.
Para encerrar o ciclo, Brahms escolhe um poema de Goethe
retirado de sua elegia Alexis und Dora: Zum Schluss: Nun,
ihr Musen, genug! (Por fim: Bem, musas, já chega!). Nele,
Goethe exime as musas de suas tentativas infrutíferas de
explicar o que acontece no peito dos amantes – atingidos
por Cupido, deus do amor – e ao mesmo tempo as agradece
pela bondade em aliviar o coração destes. Assim, Brahms
também oferece seu agradecimento às musas que o
inspiraram e, simultaneamente, deixa claro o fim do ciclo
que compôs sobre os versos traduzidos por G. F. Daumer.
Brahms conheceu Daumer apenas no fim da vida deste e
contou que, após ter perguntado sobre seus versos ardentes
e apaixonados, o poeta apontou docemente para sua esposa,
já uma senhora idosa como ele, e disse: “Ah, eu só amei
uma mulher: minha esposa.”. Junto a Schubert, Schumann
e Wolf, compositores com os quais dividiu o pódio do Lied
alemão, Brahms eternizou nesses dois pequenos ciclos umas
das mais belas poesias populares da Europa em sua dança
mais caraterística, movendo os sentimentos da plateia no
apaixonado e tempestuoso ritmo da valsa.
WILLIAM COELHO
Maestro Preparador do Coro da Osesp

CORO DA OSESP
—
Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música vocal no Brasil,
o grupo aborda diferentes períodos e estilos, com ênfase nos séculos XX e XXI
e na obra de compositores brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp Digital,
Biscoito Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como
Coordenadora e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu
a regência do Coro, tendo William Coelho como Maestro Preparador – cargo
no qual ele continua na Temporada 2020-2021. Em 2020, o Coro se apresentou
no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop,
Regente de Honra da Osesp.

WILLIAM COELHO regente
—
Regente Preparador do Coro da Osesp, é doutorando em Musicologia e bacharel
em Regência pela USP. Foi professor de Regência na Universidade Federal de Juiz
de Fora e é professor de Canto Coral na UNESP, de Regência na pós-graduação
da Faculdade Paulista de Artes e professor convidado da Academia da Osesp. É
Regente Titular da Eos Música Antiga USP e regente convidado das Orquestras
Sinfônicas da USP e de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019
da Revista Concerto e em 2020 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico
Mundial em Davos na Suíça.

FERNANDO TOMIMURA piano
—
Bacharel em Música pela Universidade de São Paulo sob a orientação de Amilcar
Zani, Fernando Tomimura é pianista da Fundação Osesp, além de professor na
Universidade Livre de Música e na Escola Municipal de Música de São Paulo.
Participou da gravação dos CDs O Presente (ÁguaForte, 2006), com peças de
Willy Corrêa de Oliveira e Aylton Escobar – Obras Para Coro (Selo Digital Osesp,
2019), com o Coro da Osesp.

DANIEL GONÇALVES piano
—
É Mestre em colaboração pianística pelo Royal Conservatoire da Escócia. Nesta
mesma instituição, recebeu o prêmio de correpetidor do ano em 2011 e o prêmio
“Leonard Hancock” para correpetidores em 2012. Trabalhou como correpetidor
nos Festivais de Ópera de Belém e de Manaus, no Festival Eleazar de Carvalho, em
Fortaleza, Festival de canto, em Trancoso, Gramado, entre outros. Participou de
produções de ópera e recitais de gala no Theatro São Pedro e em montagens da
Cia ópera curta. Foi pianista oficial do Concurso brasileiro de canto “Maria Callas”
e do Concurso Internacional “Marcello Giordani”, na Itália. Participou como solista,
ao lado da Camerata Cantareira sob regência de Sergio Chnee, da gravação
do CD com obras do compositor brasileiro Jean Goldenbaum, e a convite do
compositor realizou um recital em Berlim com suas obras. Atualmente é professor
na Escola Municipal de Música e pianista do Coro Acadêmico da Osesp.
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