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9.9 quinta 20H
10.9 sexta 20H concerto digital
11.9 sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO - OSESP
NEIL THOMSON REGENTE
FÁBIO ZANON VIOLÃO

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827] 
Abertura Egmont, Op. 84 [1810] 
9 MIN

FRANCISCO MIGNONE [1897-1986] 
Concerto para Violão [1975]
 1. ALLEGRO MODERATO 
 2. LENTO E MOLTO ROMANTICO 
 3. ALLEGRO NON TROPPO 
25 MIN

CARL NIELSEN [1865-1931] 
Sinfonia nº 2, Op. 16 - Os Quatro Temperamentos [1901-02]
 1. ALLEGRO COLERICO 
 2. ALLEGRO COMMODO E FLEMMATICO 
 3. ANDANTE MALINCOLICO 
 4. ALLEGRO
32 MIN
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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.

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. 

FÁBIO ZANON  violão

—

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.

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

BEETHOVEN
Abertura Egmont, Op. 84

As relações entre Goethe e Beethoven não foram 
inteiramente harmoniosas. O escritor parece não ter 
compreendido a grandeza da música de seu grande 
contemporâneo. Mário de Andrade assinalou, na frase 
atribuída a Goethe: “A música de Beethoven é como o mar 
rugindo ao longe”, esse muito significativo “ao longe”. Por 
sua vez, o compositor admirava profundamente a arte de 
Goethe. Numa carta, Beethoven conta que, passeando ao 
lado de Goethe, encontraram a família imperial da Áustria 
que vinha em sentido contrário: “Goethe se destacou de 
mim para se postar ao lado da estrada. Por mais que eu 
tentasse convencê-lo, não consegui que ele desse um passo 
a mais. Então, enterrei meu chapéu na cabeça, abotoei 
meu casaco e avancei, com os braços cruzados nas costas, 
no meio dos grupos mais cheios. Príncipes e cortesãos me 
abriram caminho; o duque Rodolfo tirou o chapéu para 
mim; a Imperatriz tomou a iniciativa de me saudar. Os 
grandes me conhecem. Para meu divertimento, vi o cortejo 
desfilar diante de Goethe. Ele se mantinha na beira da 
estrada, profundamente curvado, com o chapéu na mão. 
Eu lhe fiz uma severa reprimenda depois, não lhe perdoei 
nada...”. (A carta é hoje mantida como apócrifa, e teria 
sido escrita, na verdade, por Bettina von Arnim, irmã de 
Clemens von Brentano. Embora a autoria e a veracidade do 
episódio tenham sido discutidas, ele faz parte da mitologia 
biográfica de Beethoven e ilustra a oposição entre os dois 
grandes alemães. É possível assumir, como fez Romain 
Rolland em sua biografia de Beethoven, que “Bettina deve 
ter embelezado [o episódio], mas o fundo parece exato”).

É assim que ele escreve, de outubro de 1809 a junho 
de 1810, a música de cena, destinada a acompanhar 
Egmont, drama em cinco atos escrito por Goethe. O 
conjunto comporta quatro interlúdios, duas canções, dois 
“melodramas” (música destinada a acompanhar trechos 
da ação) e uma peça sinfônica triunfante no final. Esses 
trechos são raramente ouvidos, ao contrário da Abertura, 
constantemente programada pelas orquestras.

A peça de Goethe conta a luta dos Países Baixos, liderada 
pelo Conde Egmont, contra a ocupação espanhola. 
Egmont termina subindo ao cadafalso, mas recusando-se 
a se submeter. É um tema que opõe tirania e liberdade, 
como ocorre em Fidelio, questão crucial para o espírito de 
Beethoven, cheio de esperanças Iluministas. O supremo 
heroísmo que a Abertura Egmont encarna é tratado com 
uma pulsão sonora eloquente e dramática.

[2004]

JORGE COLI
Professor na área de História da Arte e da Cultura
da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. 

MIGNONE
Concerto para Violão

Sentimental, telúrico, exuberante, polivalente e 
extremamente eclético, Francisco Mignone foi uma das 
principais figuras da música brasileira no século XX. Com 
extrema inteligência e inabalável bom humor, Mignone 
percorreu inúmeros estilos e gêneros composicionais, do 
serialismo ao politonalismo, do nacionalismo arraigado à 
música de sabor europeu.

Seu catálogo de obras é caudaloso, incluindo todos gêneros 
de música vocal e instrumental. Desse gigantesco painel 
criativo é possível destacar obras de imagens fortes e 
orquestração brilhante, como a ópera O Chalaça, o balé 
Quincas Berro d’Água, além de Festa das Igrejas e o celebrado 
Maracatu do Chico-Rei, gravados e lançados em CD pela 
Osesp. É também possível apontar delicadas miniaturas, 
como os Estudos para Violão ou as inesquecíveis Valsas 
de Esquina, para piano, reflexos de seu relacionamento 
intelectual com Mário de Andrade, que o influenciou 
definitivamente a abraçar, em perspectiva estética, a causa 
da música brasileira.

Em sua juventude, Mignone estudou em São Paulo, no 
Conservatório Dramático e Musical, aperfeiçoando-se 
mais tarde em Milão, com Vicenzo Ferroni. A partir de 
1933, passou a residir no Rio de Janeiro, onde se tornou – 
em 1939 – professor de regência do Instituto Nacional de 
Música, hoje Escola de Música da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.

Mignone compôs seu Concerto para Violão em 1975, 
dedicando-o a Antônio Carlos Barbosa Lima, que 
o estreou dois anos mais tarde, em Washington. 
Construída delicadamente em três movimentos, a 
peça tem instrumentação pequena, com orquestração 
cuidadosamente planejada para fazer brilhar o violão solista. 
O "Allegro Moderato" inicial alterna baixos dramáticos com 
melancolia seresteira, estabelecendo vigorosos contrastes 
entre as massas sonoras. O segundo movimento – "Lento 
e Molto Romantico" – flutua num Sol Maior sertanejo, 
estabelecendo um painel sonoro de variadas reminiscências, 
de Gershwin e Béla Bartók. Vigorosamente rítmico, o 
terceiro tempo – "Allegro Non Tropo" – caracteriza-se por 
sua contemporânea brasilidade, numa criativa mistura de 
choro, baião, xaxado e embolada, que aparece revitalizada 
por um hábil manejo dos blocos sonoros.

[2005]

RONALDO MIRANDA
Compositor e professor da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo.

NIELSEN
Sinfonia nº 2, Op. 16 - Os Quatro Temperamentos

“Se existe algo como música de outro planeta, esta 
com certeza o é. Suas sonoridades são esparsas e 
monocromáticas, seu ar, rarefeito e revigorante”.

Aqui Robert Layton escrevia sobre o Concerto para 
Clarinete, mas é uma boa descrição da música de Nielsen em 
geral: ela de fato é como nenhuma outra. Repleta da beleza 
austera da paisagem dinamarquesa; de oscilações maiores 
e menores; e de acordes de sétimas da música folclórica – 
sua primeira experiência musical deu-se com as canções e 
danças singelas da ilha de Fiônia, na parte central do país. A 
Sinfonia também traz uma abordagem visionária do sistema 
tonal, que para Nielsen era apenas um ponto de partida 
para uma expedição a outra tonalidade – uma peça podia 
começar em uma e terminar em outra (a Sinfonia nº 2 é um 
exemplo perfeito, iniciando em Si Menor e fechando em Lá 
Maior). Essa visão dinâmica do assunto – frequentemente 
descrito como "tonalidade progressiva” – foi central em sua 
estética. Enquanto Schoenberg se esforçava na busca de 
uma solução para a desintegração da música tonal, Nielsen 
trabalhava com o que considerava uma desintegração da 
concepção sobre como usar a tonalidade de um modo novo.

A Sinfonia nº 2 talvez seja a melhor introdução para o mundo 
de Nielsen, fruto daquele que costuma ser denominado seu 
“período psicológico” – resultado de suas frustrações em 
um casamento infeliz –, no qual buscava uma visão objetiva 
das forças propulsoras da personalidade humana.

Perto do fim da vida, Nielsen escreveu uma nota de 
programa para a peça. Ela é espirituosa e evocativa, 
captando o espírito da peça e do homem com perfeição, de 
modo que achei apropriado citar parte dela aqui:

“A ideia para a Sinfonia me veio há anos em um bar no vilarejo 
de Zetland. Lá havia um quadro dos mais cômicos. Composto 
de quatro partes, mostrava os tipos de temperamento sob 
os títulos: Colérico, Fleumático, Melancólico e Sanguíneo. O 
homem colérico estava a cavalo e empunhava uma longa 
espada com a qual golpeava o ar desvairadamente. Tinha 
os olhos arregalados e o cabelo revolto esvoaçado no rosto. 
A cena era tão carregada de fúria e ódio diabólico, que 
involuntariamente caí na gargalhada. 

O segundo movimento da obra foi pensado em total 
contraste ao primeiro. Eu visualizei um jovem rapaz, filho 
único. A mãe, uma viúva doce e amável, gostava muito 
dele. Ele era alegre ou sério? Tinha movimentos vigorosos 
ou lentos? Nenhuma dessas coisas! Sua real inclinação 
era repousar lá onde as aves cantam e os peixes nadam 
silenciosamente nas águas. Procurei ater-me a um estado 
de espírito, tão distante quanto possível de energia e 
emoção. Há apenas um trecho forte. O que é isso? Terá 
sido um barril que caiu no porto, perturbando os sonhos do 
jovem deitado no cais? Talvez. E daí? Em um instante tudo 
está quieto de novo. O rapaz adormece, o mundo cochila e 
a água volta a ser suave como um espelho.

O terceiro movimento busca expressar as características 
básicas de um homem de energia pesada, melancólico. 
Aqui porém – como sempre no domínio da música – o 
título ou programa é apenas um indicativo. O que o próprio 
compositor quer tem menos importância do que aquilo que 
a essência mais profunda da música está buscando.

No movimento final, procurei esboçar um homem que 
avança impensadamente, acreditando que o mundo todo 
lhe pertence, que tudo lhe cairá do céu, sem trabalho ou 
preocupação. Mesmo assim, pelo menos uma vez, há um 
momento em que ele parece encontrar algo realmente 
sério – ele ao menos pondera sobre características 
estranhas ao seu temperamento. Essa constatação parece 
influenciá-lo de tal forma, que a marcha final, embora 
alegre e luminosa, é mais digna e respeitável do que tola e 
conformada como em algumas das partes que antecedem 
seu desenvolvimento.”

[2021]

NEIL THOMSON
Regente Titular e Diretor Artístico
da Orquestra Filarmônica de Goiás.

osesp.art.br
salasaopaulo.art.br
fundacao-osesp.art.br

/osesp

/osesp_
/osesp

/videososesp


