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EMMANUELE BALDINI violino
DAVI GRATON violino
PETER PAS viola
RODRIGO ANDRADE violoncelo
JULIANA STEINBACH PIANO

ARVO PÄRT [1935]
Fratres [1977]
9 MIN

CAIO FACÓ [1992]
O Lugar de Todas as Coisas [2021]
[ENCOMENDA OSESP] [ESTREIA MUNDIAL]
20 MIN

CAMILLE SAINT-SAËNS [1835-1921]
Quarteto com Piano em Si Bemol Maior, Op. 41 [1875]
1. ALLEGRETTO
2. ANDANTE MAESTOSO MA CON MOTO
3. POCO ALLEGRO PIÙ TOSTO MODERATO
4. ALLEGRO
32 MIN

PÄRT
Fratres
[Do compositor estoniano nascido em 1935], Fratres (palavra
em latim para “Irmãos”) foi composta em 1977 [...] como uma
música em três partes, sem instrumentação fixa, podendo
ser tocada por várias formações. Isso é possível usando o
princípio básico da técnica tintinnabuli, na qual o material
musical não necessariamente precisa estar atrelado ao
timbre de um instrumento específico. Essa prática também
foi utilizada nas músicas medieval e renascentista, que Pärt
explorou intensivamente [...]. A composição foi estreada
pelo grupo de música antiga Hortus Musicus, ao qual a
versão original da peça foi dedicada.
Estruturalmente, Fratres consiste em um conjunto de
variações separadas por motivos percussivos recorrentes
[...]. Por toda a composição podemos ouvir um tema que
começa cada vez em uma oitava diferente. Podemos
claramente reconhecer três vozes: duas linhas melódicas
movendo-se prioritariamente por graus conjuntos, e a voz
tintinnabuli central caminhando nas notas de uma tríade
menor. Em toda a composição, elas são acompanhadas
por um pedal grave em quintas.
Como é característico na obra de Arvo Pärt, a aparente
simplicidade da composição é governada por regras
matemáticas estritas, que determinam os movimentos das
vozes, o tamanho das melodias e frases, as alternâncias
de tempo e outros parâmetros.
[2019]
[Texto extraído do site do compositor:
www.arvopart.ee. Tradução de Júlia Tygel]

FACÓ
O Lugar de Todas as Coisas
As formas desta peça são numerosas. Universos sonoros
são criados a cada instante. Na escuta, ao reter a atenção
nas aparências, o ouvinte poderá se perder em meio às
incontáveis sonoridades. Ainda assim, esta é uma obra
sobre o silêncio. Há um grande abismo entre a aparência e
a essência. O fluxo sonoro é eterno... Ao início, uma escolha
deve ser feita. Pode-se escolher entre ouvir os sons, ou
ouvir através dos sons. No ato de ouvir sem nomear não
há conflito. Há apenas a liberdade... No sonho, em um
instante, um mundo inteiro é criado. O sonhador apenas
assiste, sem nenhum controle sobre os personagens ou
acontecimentos. O sonhador então acorda e, em um
instante, um novo mundo é criado... O mundo é um teatro,
performado para ti, enquanto assistes da primeira fila.
“Nosso espetáculo acabou. Os atores que representaram
para nós são, como eu havia te prevenido que seriam,
espíritos, e todos sumiram, desapareceram. E, assim como o
fundamento sem base dessa visão, as torres encimadas por
nuvens, os maravilhosos palácios, os templos solenes, todo
este grande globo - sim, com tudo dentro - vai se dissolver e,
assim como esse desfile imaterial, vai se apagar sem deixar
rastro.” (Próspero - A Tempestade, Shakespeare)
O aqui se torna todos os lugares... O lugar de todas as coisas.
[2021]
CAIO FACÓ
Compositor

SAINT-SAËNS
Quarteto com Piano, Op. 41
“O Quarteto com Piano nº 2 em Si Bemol Maior, Op. 41,
foi escrito em 1875 e apresentado com grande sucesso
em estreia com Sarasate ao violino e Saint-Saëns ao
piano. O “Allegretto” de abertura mostra que Saint-Saëns
havia assimilado o progresso feito por Brahms, embora
ainda seja possível ouvir um lirismo sonhador francês. O
“Andante Maestoso, ma con moto” é um tour de force,
começando como uma marcha enérgica, com andamento
mais allegretto do que andante. Segue uma maravilhosa
evolução em fuga, explorando cada aspecto do tema,
semelhante a Bach na concepção e no sentimento. No
movimento seguinte, “Poco Allegro piu tosto moderato”,
Saint-Saëns muda de humor com um scherzo que é um
verdadeiro turbilhão. O ritmo sincopado do primeiro
tema dá à música sua atmosfera macabra. No final,
“Allegro”, não é possível ouvir a influência de nenhum dos
compositores alemães mais conhecidos; há, no entanto,
uma relação inegável com a música romântica alemã de
então. O movimento apresenta tudo o que um “Finale”
deve conter e sua conclusão inflamada convenientemente
leva essa bela obra ao encerramento. Ao longo de toda
a obra, Saint-Saëns demonstra excelente domínio do
equilíbrio entre piano e cordas, excedendo Brahms em
muito e de várias maneiras.”
(R.H.R. Silvertrust, em The Chamber Music Journal)
Na segunda metade do século XIX, quando os franceses
pareciam só se interessar por ópera, Camille Saint-Saëns
(1835-1921), buscou, de maneira quase solitária, fazer a
defesa da música de câmara que tantos de seus conterrâneos
seguiam imaginando ser uma prática reservada aos
alemães. Embora famoso por suas obras orquestrais de
maior extensão e por seus concertos instrumentais, ele
dedicou boa parte do tempo e esforço escrevendo música
de câmara. São creditados a ele não só dois quartetos
de cordas, mas ainda três trios para piano; um quarteto
para piano; um quinteto para piano, dois violinos, viola e
violoncelo; além de sonatas e peças instrumentais.
[Cortesia da Edition Silvertrust.
Uso mediante autorização. Todos os direitos reservados.
www.editionsilvertrust.com/saint-saens-piano-qt2.htm
Tradução de Katri Lehto]

QUARTETO OSESP
—
Fundado em 2008, o Quarteto Osesp reúne o spalla da Orquestra, Emmanuele
Baldini, o violinista Davi Graton, o violista Peter Pas e o violoncelista convidado
Rodrigo Andrade. Desde sua fundação, o Quarteto Osesp tem sua própria
série na Sala São Paulo, na qual são apresentadas obras clássicas e propostas
inovadoras. Seu repertório é vasto, incluindo peças que vão da época barroca até
compositores contemporâneos. Entre os artistas que já se apresentaram com o
grupo estão Heinz Holliger, Antonio Meneses, Arnaldo Cohen, Emmanuel Pahud,
Nathalie Stutzmann e Jean-Efflam Bavouzet.

JULIANA STEINBACH piano
—
Nascida em João Pessoa, Juliana Steinbach é laureada de vários concursos
internacionais, especialmente o Primeiro Prêmio do Concurso Vittorio Gui de
Firenze (Italia) e o Prêmio Beethoven do Concurso de Trieste (Italia). Com um
vasto repertório em diversas formações, se apresentou ao lado de parceiros
como Ivry Gitlis, Martha Argerich e Nelson Freire. É solista convidada de
inúmeras orquestras na Europa e Israel. Em recital, se apresenta regularmente
nas principais salas parisienses (Cité de la Musique, Auditorium du Louvre,
Opéra Bastille etc), assim como em cenas europeias de primeiro plano: Bozar
e Flagey em Bruxelas, Oxford Chamber Music Festival, Salzburg Festspiel,
Leipzig Gewandhaus, Budapest Liszt Academy, Praga Rudolfinum, Filarmônica
de Ekaterinkburg na Rússia, entre outros. Fora da Europa, se apresentou em
salas de Nova Iorque, Buenos Aires e as principais de Séul, Manilha, Bangkok,
Brasil, Hong-Kong e Tóquio. Sua discografia inclui três álbuns com obras de Liszt,
Mussorgsky e Debussy e várias gravações de música de câmara.
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