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SERGEI PROKOFIEV [1891-1953]
Sonata nº 2 em Ré Menor, Op. 14 [1912]
1. ALLEGRO, MA NON TROPPO. PIÙ MOSSO. TEMPO PRIMO
2. SCHERZO: ALLEGRO MARCATO
3. ANDANTE
4. VIVACE. MODERATO. VIVACE
19 MIN

SERGEI RACHMANINOV [1873-1943]
Sonata nº 2 em Si Bemol Menor, Op. 36 [1913-vrs2.1931]
1. ALLEGRO AGITATO
2. NON ALLEGRO
3. ALLEGRO MOLTO
22 MIN

GABRIELA MONTERO
Improvisação para "O Imigrante" - Filme de Charlie Chaplin
A WIDOW AND HER DAUGHTER [UMA VIÚVA E SUA FILHA]
DINNER TIME [HORA DO JANTAR]
MORE ROLLING [MAIS JOGO]
"MOTHER LOST HER MONEY" ["MAMÃE PERDEU
SEU DINHEIRO."]
"YOU PICKPOCKET!" ["SEU BATEDOR DE CARTEIRA!"]
"MISS, COME HERE!" ["SENHORITA, VENHA AQUI!"]
THE ARRIVAL IN THE LAND OF LIBERTY [A CHEGADA À TERRA
DA LIBERDADE)
"GOOD-BYE" ("ADEUS"]
LATER - HUNGRY AND BROKE [MAIS TARDE - COM FOME
E SEM DINHEIRO)
BEANS!!! (FEIJÕES!!!]
"WHAT'S THE TROUBLE, WAITER?" ["QUAL É O
PROBLEMA, GARÇOM?"]
"HE WAS 10 CENTS SHORT " ["FALTAVAM 10 CENTAVOS."]
"COFFEE FOR THE LADY " ["CAFÉ PARA A SENHORA."]
"I AM AN ARTIST" ["EU SOU UM ARTISTA."]
"BRING MY CHECK ALSO." ["TRAGA MINHA CONTA TAMBÉM."]
"I'LL ENGAGE BOTH OF YOU NOW, STARTING TOMORROW"
["VOU CONTRATAR VOCÊS DOIS AGORA, A PARTIR
DE AMANHÃ."]
A COUPLE OF DOLLARS ON ACCOUNT [ALGUNS DÓLARES
NA CONTA]
24 MIN

Há 40 segundos em O Imigrante que sintetizam com
precisão a razão pela qual me apaixonei por Charlie Chaplin,
assim como aconteceu com milhões de pessoas ao redor do
mundo antes de mim. Quando o barco trazendo Carlitos e
seus amigos imigrantes se aproxima dos Estados Unidos,
aparece a Estátua da Liberdade. Chaplin então morde
o lábio de emoção, mas o momento é interrompido pelo
comissário, que os confina como gado. Charlie se impõe bem
à moda pastelão: com um chute no traseiro da autoridade.
Esperança, emoção, ironia, rebeldia, coragem, infantilidade,
comédia – tudo junto em uma única curta sequência. Em
todos os seus filmes, Chaplin vai passando assim, das
facetas humanas às questões sociais mais profundas,
em infinitos matizes de luz e treva. Sem articular uma só
palavra, diz as coisas mais profundas a nosso respeito.
Sua solidariedade está sempre voltada aos menos
favorecidos, nesse caso pessoas sem perspectivas de
vida chegando aos Estados Unidos. Quando as gravações
se iniciaram em 1917, a Lei de Imigração havia acabado
de entrar em vigor nos EUA, restringindo a entrada de
iletrados e pessoas “indesejadas” da Ásia no país, de modo
que o tema era bem real. Ainda assim, Chaplin sempre nos
permite rir com o velho mareado, com os jogadores violentos
e com as dificuldades de comer durante uma tempestade.
O próprio Chaplin chegou aos Estados Unidos de forma
bem mais agradável. Aportou pela primeira vez em 1910 a
bordo do SS Cairnrona, com apenas 21 anos de idade. Já
era, porém, estrela em ascensão do music hall londrino e
membro da prestigiosa trupe de vaudeville de Fred Karno
(ao lado de Stan Laurel, que mais tarde viria a integrar a
dupla O Gordo e o Magro). A revista Variety escreveu sobre
sua apresentação no espetáculo The Wow-Wows (ou, Uma
Noite em uma Sociedade Secreta Londrina), que “Chaplin vai
dar certo nos Estados Unidos”.
Sua primeira turnê norte-americana durou 21 meses e ele só
retornou um bom tempo depois, em outubro de 1912, para
nunca mais voltar a morar em sua terra natal, a Inglaterra.
Seu talento para comédia foi percebido pelos olheiros da
Keystone Film Company e em setembro de 1913 ele assinou
um contrato de $150/semana como ator. A partir daí seu
crescimento foi meteórico. Em 1916 ingressou na Mutual
ganhando $675.000/ano para realizar 12 comédias de dois
rolos – que viriam a incluir O Imigrante –, tornando-o uma
das pessoas mais bem pagas do mundo. Em junho de 1917
ele assinou contrato com a First National para fazer oito
filmes por $1 milhão, em estúdio próprio e com controle
total sobre os filmes. Ele estava vivendo o arquétipo do
sonho americano.
Tamanho sucesso é ainda mais surpreendente considerando
a profunda pobreza e as dificuldades nas quais cresceu.
Filho de artistas do music hall inglês, foi criado pela mãe
Hannah Chaplin até os sete anos de idade, quando ela
sofreu um colapso nervoso e Charlie e seu irmão mais velho,
Syd, foram encaminhados para um abrigo, o Lambeth
Workhouse. Chaplin passaria boa parte da infância
pulando de uma instituição para outra, ao mesmo tempo
que cuidava do pai alcoólatra.
Talvez como fuga de tudo isso, ele desenvolveu um repentino
entusiasmo por atuação e se juntou à trupe de sapateado
folclórico Eight Lancashire Lads, realizando turnês com
eles pela Inglaterra aos dez anos de idade. Aos treze anos
abandonou a escola, embora tenha permanecido um
autodidata por toda a vida e gostasse de apimentar seus
escritos e entrevistas com palavras incomuns, o que lhe
conferia um ar algo pretensioso.
Desde pequeno era também apaixonado por música e em
sua autobiografia descreveu o momento em que caiu de
amores pela música: “De repente percebi uma harmônica
e um clarinete, que transmitiam uma mensagem incomum
e coesa.. Era algo tocado com tanto sentimento, que
tive consciência, pela primeira vez, do que realmente era
melodia. Foi meu despertar para a música.”
Sua musicalidade era evidente. Em turnê com Karno em
Paris, em 1909, Debussy foi vê-lo nos camarins e afirmou:
“você é músico e dançarino por instinto”. Nijinsky uma vez
lhe disse: “sua comédia é um balé, você é um dançarino.”
Chaplin foi autodidata no violino, violoncelo e piano,
segundo ele mesmo explicou: “desde meus 16 anos de idade
tocava de quatro a seis horas por dia no meu quarto. Toda
semana tinha aulas com o regente do teatro ou outra
pessoa que ele indicasse. Como sou canhoto, meu violino
tinha encordoamento adaptado com barra harmônica e
alma invertidas. Eu ambicionava ser um artista de concerto,
ou, caso isso não fosse possível, tocar no vaudeville. Mas à
medida que o tempo passou, percebi que jamais atingiria
excelência e desisti.’
Há dois filmes nos quais ele até toca violino, O Vagabundo,
de 1916, e Luzes da Ribalta, de 1952. Ao longo do tempo, no
entanto, seu interesse musical voltou-se para a composição,
e ele escreveu belas partituras evocativas para seus longasmetragens. Mais tarde, para compor as trilhas, voltaria
a filmes que originalmente eram musicados ao vivo. Ele
chegou até a ter uma editora musical que publicou suas
canções, incluindo Oh, that cello.
Um comunicado à imprensa do estúdio, datado de 1917 –
logo após a conclusão de O Imigrante – afirma: “seu principal
hobby, no entanto, é o violino. Cada minuto livre longe do
estúdio é devotado ao instrumento. Ele não lê partituras,
exceto em raríssimas ocasiões. Sabe tirar uma sequência de
trechos de óperas populares de ouvido e, quando disposto,
sabe recitar a famosa Irish jig ou uma seleção do cancioneiro
negro com a facilidade de um artista de vaudeville. Chaplin
admite não ser nenhum Kubelik ou Elman ao violino, mas
espera, ainda assim, participar de concertos em um futuro
não muito distante.”
De fato, a ideia inicial para O Imigrante era musical,
conforme escreveu: “mesmo nas primeiras comédias eu
lutava por bom humor; em geral era a música que dava o
tom. Uma antiga canção chamada Mrs Grundy foi que criou
a atmosfera para O Imigrante. A melodia tinha uma ternura
melancólica que sugeria dois solitários abandonados se
casando num dia lúgubre e chuvoso.”
Inspirado nessa música, Chaplin trabalhou a cena do café
na segunda metade de O Imigrante. Nesse caso ele podia
se dar ao luxo de seguir filmando, improvisando até se dar
por satisfeito – a cena levou 384 takes (supostamente sua
parceira de cena, Edna Purviance, teria passado mal de
tanto comer feijão). Foi só após concluir essa parte e estar
em busca de ideias para um segundo rolo, que inventou a
história no barco. Quando a cena foi filmada, ele já tinha
mais de 12 mil metros de filme que deveriam ser reduzidos
a menos de 600 metros, empreitada que lhe custou quatro
dias e noites.
O Imigrante se tornou um dos filmes mais populares de
Chaplin e foi o único curta metragem (além de vários de seus
filmes posteriores) selecionado pela Livraria do Congresso
em 1998 para preservação no Registro Nacional de Filmes
dos Estados Unidos por sua “importância cultural, histórica
ou estética.”
Em 1917, quando O Imigrante estreou, os filmes eram mudos,
acompanhados por piano, órgão ou orquestra, dependendo
do tamanho do local. Os músicos improvisavam ou
trabalhavam em cima de cue-sheets1 disponibilizadas pela
produtora do filme – em seus primeiros filmes, Chaplin
supervisionava essas fichas.
Tudo mudou em 1927 com o lançamento de O Cantor de
Jazz de Al Jolson. A nova tecnologia significava que era
possível ouvir os atores falarem e a música passou a ser
parte integrante do filme. Atores bonitos de voz estridente
de uma hora para outra perderam seu trabalho (como
parodiado em Cantando na Chuva) e músicos que tinham
tocado nas salas de cinema ficaram desempregados.
Chaplin resistiu. Ele sabia que o poder do Vagabundo, que
o tornara amado da Argentina ao Zimbábue, dependia de
ele jamais falar. Em 1928 ele iniciou o trabalho em Luzes da
Cidade como filme mudo, mas apresentando pela primeira
vez a própria trilha sonora (ainda que contasse com o
grande auxílio de Arthur Johnson). Ele cederia mais tarde,
em Tempos Modernos, cujas filmagens se iniciaram em 1934
e trazia efeitos sonoros e Chaplin cantando uma canção
sem sentido ao final.
Chaplin nunca aprendeu a ler notas, mas em suas partituras
para Luzes da Cidade e Tempos Modernos, ele demonstra
um senso inato de cadência, ritmo e estrutura, além de um
entendimento de como drama e música estão relacionados.
Ele escreveu: “procurei compor música elegante e romântica
para emoldurar minhas comédias, em contraste ao
personagem vagabundo, pois música elegante confere uma
dimensão emocional às minhas comédias. Arranjadores
musicais poucas vezes entenderam isso. Queriam que a
música fosse engraçada... Eu queria que a música fosse um
contraponto de graça e charme.”
Se para Chaplin a invasão do som era problemática, ela
fez de Los Angeles um imã para compositores e músicos
do mundo todo. Alguns vinham fugindo do nazismo –
Schoenberg, Korngold, Waxman, Rózsa, por exemplo –,
ou como dissidentes políticos (– Stravinsky, Prokofiev e
Rachmaninov –, e outros apenas para ganhar dinheiro no
novo mercado.
O ex-menino de rua londrino, autodidata, com aspirações à
alta cultura, parecia uma criança na loja de doces. Artistas
ilustres iam com frequência ao seu estúdio em plena Sunset
Boulevard ou jantavam com ele, e a autobiografia de Chaplin
é repleta de maravilhosas anedotas sobre esses encontros.
Ele conta sobre o jantar com Rachmaninov na casa do
pianista Vladimir Horowitz: “Rachmaninov era um homem
de aparência estranha, de certa forma belo e monástico...
Alguém trouxe o tema religião à conversa e confessei
não ser crente. Rachmaninov rapidamente interpôs: ‘Mas
como se pode ter arte sem religião?’. Fiquei perplexo por
um momento. ‘Acredito que não estamos falando sobre a
mesma coisa’, eu disse. ‘Meu conceito de religião é a crença
em um dogma – e arte é antes um sentimento do que uma
crença’. ‘Assim também é a religião’, ele respondeu. Depois
disso, me calei.”
Chaplin quase chegou a produzir um filme com Stravinsky,
tendo inventado durante um jantar com o compositor uma
encenação da crucificação de Cristo, ambientada em uma
casa noturna tomada por uma multidão em prantos e
empresários ganhando dinheiro com o entretenimento. A
única pessoa incomodada com a cena é um bêbado, que é
expulso do local. “Eu disse a Stravinsky: ‘eles o expulsam,
porque está perturbando o espetáculo’. Eu expliquei que
colocar a Paixão de Cristo no palco de uma casa noturna seria
mostrar o quanto o mundo se tornou cínico e convencional
ao professar o cristianismo. A expressão do maestro tornouse muito grave. ‘Mas isto é um sacrilégio!’, disse.”
Stravinsky (que havia escrito A Sagração da Primavera
em 1913) logo mudou de ideia e escreveu a Chaplin sobre
a produção do filme, mas aí Chaplin já tinha outros planos
em mente.
Nos escritos de Chaplin não há referências diretas a
Prokofiev, mas o compositor o menciona em seus próprios
diários, se referindo a um encontro na França em 1931:
“amanhã jantaremos com Charlie Chaplin. Eu nunca o
encontrei na vida. Será interessante vê-lo.”
A história de imigração do próprio Chaplin nos EUA não
teve um final feliz. Em 18 de setembro de 1952, aos 63 anos,
ele e sua família partiram para Londres para a estreia
mundial de Luzes da Ribalta. No dia seguinte, o procurador
geral norte-americano revogou sua permissão de retorno
ao país, condicionando-a a uma entrevista sobre seu
comportamento político e moral. Ele vinha sendo observado
por J. Edgar Hoover, diretor do FBI, desde 1922 – sua ficha
acumulava 1.900 páginas.
Cenas como o chute no oficial em O Imigrante, o
antifascismo presciente de O Grande Ditador e o
sentimento anticapitalista de Tempos Modernos podem ter
desencadeado essa paranoia, assim como as mensagens
subliminares em geral humanistas e anárquicas contidas
em seus filmes – especialmente durante os anos 1940
e 1950, quando os EUA estavam tomados pelo temor da
“Ameaça Vermelha”.
Ele nunca adquiriu a cidadania norte-americana e apoiava
ativamente grupos políticos soviético-americanos durante a
Segunda Guerra Mundial, mas não há de fato prova alguma
de que fosse um ativista comunista. (Denúncias acerca de
sua moralidade, porém, eram mais sólidas – até se casar
com Oona O’Neill em 1945, foi prolífico com mulheres e
tinha uma fixação especial pelas muito jovens).
Mais tarde soube-se que o Serviço de Imigração e
Naturalização não teria tido evidências suficientes para
impedir o retorno de Chaplin, mas ele então já havia
decidido não mais insistir e permaneceu com a família na
Europa. Por fim estabeleceu-se em Corsier-sur-Vevey, na
Suíça, onde faleceu em 1977, aos 88 anos.
Em 1972 Chaplin recebeu um Oscar honorário e retornou
pela primeira vez aos EUA para a entrega do prêmio – foi
aplaudido de pé por 12 minutos pelas personalidades mais
conhecidas de Hollywood. Foi um reconhecimento e um tipo
de acerto, porém com sabor amargo.
Os filmes de Chaplin geralmente terminam com ele
apanhando sua bengala, tirando o pó da cartola e
caminhando sozinho em direção ao pôr-do-sol, dando seu
pulinho característico (alerta de spoiler: O Imigrante é uma
rara exceção). Ele pode ter sido o homem mais famoso
do planeta e um dos mais bem sucedidos, mas em última
análise talvez tenha sido sempre ‘o imigrante’.
ARIANE TODES
É jornalista, editora e consultora de comunicação
especialista em música clássica.

1N.T. Ficha técnica de audiovisual

GABRIELA MONTERO piano
—
As interpretações visionárias de Gabriela Montero e seu talento singular
como compositora lhe conferiram o reconhecimento da crítica e seguidores
devotados no cenário mundial. Anthony Tommasini destacou no The New York
Times que “a interpretação de Gabriela Montero é completa: tem brio rítmico
crepitante, nuances sutis, força férrea...lirismo comovente...expressividade sem
sentimentalismo.” Vencedora do prestigiado prêmio de música Heidelberger
Frühling em 2018, seus destaques recentes e vindouros incluem estreias com a
New World Symphony (Michael Tilson Thomas), Sinfônica Yomiuri Nippon em
Tóquio (Aziz Shokhakimov), Orquestra de Valência (Pablo Heras Casado) e com a
Sinfônica Bournemouth (Carlos Miguel Prieto), na qual foi Artista em Residência
durante a temporada 2019-2020. Celebrada por sua excepcional musicalidade e
habilidade de improviso, Gabriela Montero se apresentou nas mais prestigiosas
salas de concerto, tais como Wigmore Hall, Kennedy Center, Konzerthaus de
Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Filarmônica de Luxemburgo, Bridgewater
Hall de Manchester, Filarmônica de Berlim, Alte Oper de Frankfurt, Filarmônica
de Colônia, Gewandhaus de Leipzig, Sala Hércules de Munique, Museu
Gulbenkian de Lisboa, Ópera de Sydney, LG Arts Centre de Seul, City Hall de
Hong Kong, National Concert Hall em Taipei, e nos festivais ‘Sound Unbound’
do Barbican Centre, Settembre Musica em Milão e Turim, Violon sur le Sable,
além dos festivais de Edimburgo, Aldeburgh, Trondheim, Bergen, Saint-Denis,
Salzburg, Lucerna, Gstaad, Lugano e Rheingau.
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