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

T E M P O R A DA O S E S P 2 02 0
CO N C E R TO S S I N F Ô N I CO S

FEV 25, 26 e 27
25.2 quinta 20H30 CARNAÚBA
26.2 sexta 20H30 PAINEIRA
27.2 sábado 16H30 IMBUIA
ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP
NEIL THOMSON regente
FABÍOLA ALVES piccolo

CLAUDIO MONTEVERDI [1567-1643]
L'Incoronazione di Poppea: Suite
[ARRANJO DE ERNEST KRENEK] [1936]

19 MIN

BENEDETTO MARCELLO [1686-1739]
Arianna: Sinfonia [1727]
8 MIN

ANTONIO VIVALDI [1678-1741]
Concerto para Piccolo em Dó Maior
1. ALLEGRO
2. LARGO
3. ALLEGRO MOLTO

12 MIN

WITOLD LUTOSLAWSKI [1913-1994]
Jogos Venezianos [1961]
PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV

13 MIN

JOGOS VENEZIANOS, DE LUTOSLAWSKI:
EDITORA ORIGINAL ROB FORBERG - G. RICORDI & C. BERLIN.
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: MELOS EDICIONES MUSICALES S.A.
BUENOS AIRES (WWW.MELOS.COM.AR).

Neil Thomson em entrevista exclusiva:
Minha primeira pergunta é sobre a peça de Lutoslawski, que
trabalha com o indeterminismo. Por que ela se chama Jogos
Venezianos – o que está em jogo, aqui?
Ela foi estreada, em 1961, durante a Bienal de Veneza
— daí o título: não há um conteúdo programático que
se refira à cidade. Como muitos outros compositores,
no fim das décadas de 1950-60, Lutoslawski começou
a se interessar pela ideia de indeterminação na música
— parece contraditório, mas a questão que se colocava
era: como ordenar isso? Ele se inspirou no Concerto para
Piano de John Cage [1912-92], que oferecia um bom
exemplo de equilíbrio entre liberdade e controle estrutural.
Foi isso, acredito, que o compositor buscou, pois, de um
lado, a harmonia é muito clara: uma série de doze notas,
em hexacores [acordes de seis notas], baseia toda a peça.
Ao mesmo tempo, a escrita dá muita liberdade rítmica aos
músicos: há várias passagens que não são sincronizadas.
No terceiro movimento, por exemplo, há um lindo solo de
flauta, durante o qual as madeiras tocam acordes livres
flutuantes, derivados dos hexacordes. Assim, a harmonia
é muito controlada — mas, a sincronicidade, não muito.
Note-se que não se trata de improvisação: é um tipo de
escrita aleatória controlada.
O que é interessante sobre essa peça é sua grande
importância histórica: é a primeira obra a utilizar esse tipo
de notação musical [gráfica]. Hoje em dia, já vimos isso
em obras de tantos compositores, que nos esquecemos de
que, antes, ela não existia. Nesse sentido, essa é uma peça
visionária: se Lutoskawski não a tivesse escrito, Penderecki
não poderia ter composto o que compôs, por exemplo. Está
imbuída de um “espírito da época” — estive conversando
sobre isso com Alessandro Santoro [organista convidado
frequente nos concertos da Osesp]: à mesma época, seu pai
[o compositor Claudio Santoro] também começou a buscar
formas de notação musical que proviessem mais liberdade
e espontaneidade aos músicos. Creio que a busca pela
indeterminação na música estava “no ar” — e, Lutoslawski,
de alguma maneira, conseguiu colocar esses elementos
em uma peça de 13 minutos, que é impressionantemente
compacta, variada, e possui um contorno muito natural.
O último movimento é absolutamente brilhante: há um
“crescendo acelerando”, com grupos instrumentais sendo
adicionados a cada 5 segundos, depois 4 segundos e
assim por diante; depois, há espécies de modulações
métricas [transformações progressivas de uma pulsação
para outra], com o regente marcando os inícios de cada
compasso de forma cada vez mais rápida. Isso desemboca
em um grande clímax, com todos tocando fortississimo, de
maneira totalmente livre, por cerca de 12 segundos.
Quais são os desafios de reger uma peça como essa?
É preciso ter sua “coreografia” preparada: quais
indicações serão feitas pela mão direita ou esquerda, por
exemplo. Normalmente, nas seções aleatóreas, há um
longo compasso, e os músicos tocam naquele limite, até
que a mão direita do maestro indique o momento de seguir
para o próximo compasso. Mas, às vezes, dentro desse
compasso, há entradas de violinos ou outros instrumentos,
que devem ser feitas com a mão esquerda. Essa é a base da
“coreografia” que é preciso aprender. Além disso, é preciso
realmente saber, quase de memória, a ordem das entradas
dos instrumentos, porque muitas vezes elas ocorrem com
segundos de distância. Também é importante analisar os
materiais orquestrais: quantas indicações de entradas os
músicos têm. No terceiro movimento, por exemplo, durante
o solo de flauta, os músicos dos instrumentos de madeiras
têm essa melodia notada em suas partituras, como um
guia. Também é preciso pensar no equilíbrio, pois a peça
pode facilmente soar como algo completamente livre para
todos — em alguns momentos, esse é o objetivo, mas há
momentos que devem ser, de fato, piano... é preciso cuidar
do equilíbrio e da sonoridade.
O regente também faz escolhas aleatórias?
Apenas os músicos têm essa liberdade. Na seção
aleatória do terceiro movimento, as indicações para o
regente são muito precisas. Para alguns músicos, pode
ser difícil se soltar nessas seções, pois, em sua formação
e prática cotidiana, eles são treinados para ler o que está
na partitura. Quando ficam livres, tendem a ficar tímidos.
Mas isso não acontece na Osesp, que tem músicos muito
experientes: os ensaios fluíram muito bem.
E como essa obra se conecta com as outras peças
do programa:
Começamos pensando, Arthur Nestrovski e eu, em
programas com orquestração reduzida, que poderíamos
apresentar nessa configuração de maior distanciamento
entre os músicos no palco. Nessa busca, Lutoslawski
foi uma ótima opção, pois é quase uma obra para um
grande conjunto de câmara. Depois, veio a pergunta: o que
combina com ela? Encontrar as outras peças foi um pouco
mais complicado, com a limitação do número de músicos.
Então veio a ideia de um tema veneziano, mesmo que, no
caso de Jogos Venezianos, o título tenha sido ocasional.
Comecei a pesquisar a obra de Monteverdi [que nasceu e
trabalhou em Veneza] e me deparei com a orquestração de
Krenek para suíte da ópera A Coroação de Popeia. Depois,
Arthur propôs as obras de Vivaldi e Marcello, que são dois
compositores absolutamente venezianos.
A orquestração de Krenek foi “um achado” — uma
curiosidade é que não sei se a suíte já foi tocada, talvez
essa seja sua estreia: sua versão da ópera completa foi
apresentada alguns anos atrás, na Suíça, mas não encontrei
registros sobre a apresentação da suíte. A orquestração é
de 1936 e foi feita para uma turnê, em 1937, de uma costa
à outra dos Estados Unidos, com uma pequena orquestra
de ópera — que, aparentemente, foi um sucesso, porque as
pessoas simplesmente não conheciam essa obra. A obra
de Monteverdi era razoavelmente desconhecida até o início
do século xx — e havia a prática se de fazer versões das
obras, como foi o caso de d’Indy [1851-1931], que criou uma
versão de A Coroação de Popeia. O que é interessante na
orquestração de Krenek é que ele faz o que os compositores
fizeram em toda história da música: o que Mozart fez com
Haendel, com O Messias, o que Mendelssohn fez com Bach,
com A Paixão Segundo São Mateus, ou Berlioz fez com
Gluck, com Orfeu e Eurídice: é uma visão contemporânea
da música antiga. Não há um propósito de ser histórica:
esse conceito sequer existia à época. Krenek simplesmente
gostava da música de Monteverdi, e trouxe a música a seu
tempo. Algumas seções realmente soam como Monteverdi,
outras têm dissonâncias das sonoridades do século xx
— é uma mistura curiosa e interessante de se ouvir. E foi
importante para introduzir a música de Monteverdi aos
Estados Unidos e também ao Reino Unido. Creio que a
primeira apresentação do original tenha ocorrido apenas
em 1947 ou 1948!
E em relação ao Concerto em Dó Maior para Piccolo e
Orquestra, de Vivaldi: quais são os desafios em uma obra
com esse instrumento solista?
Apesar de haver poucas obras para piccolo solista, por
ser um instrumento agudo, ele é sempre ouvido sobre a
orquestra. Assim, ele não apresenta problemas de equilíbrio,
que outros instrumentos apresentam —como o piano,
por exemplo, na região média, que se funde facilmente
à orquestra. Creio que o desafio, para nós, seja tocar as
peças de Vivaldi e Marcello de uma maneira que faça jus
ao estilo da época — embora não se trate de performance
historicamente informada. Temos trabalhado bastante
os fraseados, articulações e mudanças de dinâmica para
fazer a música soar tão vívida quanto possível, pois são
obras magnificamente coloridas e inventivas! Achamos
que conhecemos Vivaldi mas, quando o estudamos
minuciosamente, vemos quão engenhoso ele é.
Por último, você pode nos contar um pouco sobre Marcello?
Ele é conhecido por seu Concerto para Oboé, era um
homem da nobreza, creio que foi membro do conselho que
governava Veneza. Escreveu muitas óperas e música coral,
com um estilo dramático típico de sua época e região —
como vocês poderão ouvir nessa peça!

Entrevista a Júlia Tygel

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
—
Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação Osesp. A partir deste
ano, Thierry Fischer é Diretor Musical e Regente Titular, 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.

FABÍOLA ALVES
—
Picolista e flautista da Osesp desde 1997, integrou a Orquestra Jazz Sinfônica,
a Orquestra Sinfônica de Santo André e a Banda Sinfônica do Estado de São
Paulo. Foi solista frente à Filarmônica do Espírito Santo e à Osesp. Especializouse na Academie d’Eté de Nice, na França, e venceu, em 1990, o Concurso Jovens
Solistas da Osesp. Participou da gravação da série de vídeos e CDs História
da Música Brasileira, dirigida por Ricardo Kanji (Eldorado, 1998), foi picolista
convidada no xv Festival de Flautistas da Associação Brasileira de Flautistas e é
professora da Academia da Osesp.
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ESTADO DE SÃO PAULO
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THIERRY FISCHER
VIOLINOS

EMMANUELE BALDINI SPALLA*
MAT THEW THORPE
CAMIL A YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
DÉBORAH SANTOS
ELINA SURIS
IRINA KODIN
MARCIO KIM
SORAYA L ANDIM
SVETL ANA TERESHKOVA
GABRIEL ALMEIDA **
GUSTAVO PRATES **
LEONARDO BOCK **

TROMPAS
NIKOL AY GENOV
EDUARDO MINCZUK
TROMPETES

FERNANDO DISSENHA PICCOLO
MARCELO MATOS
TROMBONES

DARCIO GIANELLI
TÍMPANOS

ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
PERCUSSÃO

RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO
VIOL AS
PETER PAS
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
JOÃO SENNA **
YOHANNA ALVES **

ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
EDUARDO GIANESELL A
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RENATO SANTOS**
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OLGA KOPYLOVA CELESTA
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ALESSANDRO SANTORO CRAVO

PEDRO GADELHA
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
OBOÉS
RICARDO BARBOSA

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP
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DANIEL ROSAS
GIULIANO ROSAS
FAGOTES
JOSÉ ARION LINAREZ

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
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