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

NOV 4, 5 e 6
4.11 quinta 18H30
5.11 sexta 18H30
6.11 sábado 15H30
HERCULES GOMES PIANO

CHIQUINHA GONZAGA [1847-1935]
Gaúcho
2 MIN

ALEXANDRE LEVY [1864-1892]
Tango Brasileiro
2 MIN

ERNESTO NAZARETH [1863-1934]
Odeon [1910]
3 MIN

ASTOR PIAZZOLLA [1921-1992]
Years of Solitude
4 MIN

AMÉLIA BRANDÃO NERY [1897-1983]
Bordões ao Luar
2 MIN

HERCULES GOMES [1980]
Estudos de Choro em Moto-Contínuo
4 MIN

BENÉ NUNES [1920-1997]
Gostosinho
3 MIN

CAROLINA CARDOSO DE MENEZES [1913-2000]
Primavera em Flor
3 MIN

ZEQUINHA DE ABREU [1880-1935]
Tico-Tico no Fubá
2 MIN

Sururu na Cidade
2 MIN

RADAMÉS GNATTALI [1906-1988]
Canhoto
2 MIN

Estudo em Forma de Choro
1 MIN

ASTOR PIAZZOLLA [1921-1992]
Revirado
3 MIN

LAÉRCIO DE FREITAS [1941]
No Tempo da Chiquinha
4 MIN

A palavra “tango” tem origem provavelmente africana,
significando algo como “local de encontro em um espaço
fechado”. O gênero característico argentino se desenvolveu
no final do século XIX, nos subúrbios de Buenos Aires, a
partir de uma amálgama incerta de influências europeias
e latino-americanas de matriz afrodescendente. À mesma
época, outra amálgama musical híbrida fervilhava no
Rio de Janeiro, propiciando a criação de um novo tipo de
música a partir da fusão entre gêneros como o maxixe, a
polca e o lundu. A primeira obra a fazer referência nominal
a essa nova música é Tango Brasileiro (1890), de Alexandre
Levy (1864-92), compositor que abriu caminhos para a
criação de uma estética brasileira na música de concerto.
Não tardou para que o termo fosse adotado por Ernesto
Nazareth e passasse a denotar um gênero específico que
se tornaria, mais tarde, o choro.
O repertório deste recital percorre a espinha dorsal – para
usar um termo do próprio Hercules – do tango brasileiro,
traçando paralelos com o tango argentino de Astor
Piazzolla. Embora sejam gêneros absolutamente distintos,
conectados apenas pelo nome e época, há entre os dois
algumas semelhanças rítmicas que ficam mais evidentes
quando os ouvimos em sequência.
Entre os compositores brasileiros do programa, há
músicos mais e menos conhecidos de músicos pilares na
consolidação do gênero. É notável que, dos seis pianeiros
(como eram chamados os instrumentistas que tocavam
repertório popular na virada e início do século XX), três
sejam mulheres: a pioneira Chiquinha Gonzaga (1847-1935),
Tia Amélia (1897-1983) e Carolina Cardoso de Menezes
(1913-99). Chiquinha Gonzaga trabalhou no Rio de Janeiro,
abrindo caminhos (a duras penas) para a profissionalização
feminina nos ofícios de compositora e pianista popular.
Dela, ouviremos o conhecido maxixe Gaúcho ou Corta-Jaca
(a curiosa expressão denota uma pessoa alcoviteira, o
que parece apropriado para um ritmo cuja dança buliçosa
chegou a ser considerada imoral). Amélia Brandão Nery,
a Tia Amélia, iniciou a carreira como pianista erudita e
depois se interessou pela música popular, obtendo projeção
internacional. Carolina Cardoso de Menezes trabalhou
principalmente como pianista de rádio no Rio de Janeiro.
Os demais pianeiros do repertório são Ernesto Nazareth
(1863-1934), Zequinha de Abreu (1880-1935) e Bené Nunes
(1920-97). Grande admirador de Chopin e o mais célebre
compositor de tangos brasileiros, Ernesto Nazareth tocava
no Rio de Janeiro em locais como o antigo Cinema Odeon,
que dá título à peça deste programa. José Gomes de Abreu
– o Zequinha de Abreu – foi pianista, flautista, clarinetista
e requintista. Trabalhou como pianista demonstrador de
partituras (função comum nas lojas de música para atrair o
interesse dos clientes) em São Paulo e tocando em sessões
de cinema mudo com sua orquestra. Dele, apreciaremos o
famoso Tico-Tico no Fubá, eternizado por Carmen Miranda,
e Sururu na Cidade. Ainda pouco conhecido e o mais recente
da lista, Bené Nunes foi pianista e ator, trabalhando no Rio
de Janeiro. Como lembrou Hercules, é citado na música
Coroné Antonio Bento, cantada por Tim Maia, como pianista
capaz de animar um baile sozinho.
Ampliando esse universo, Radamés Gnattali (1906-88)
foi pianista, compositor e arranjador, construindo uma
sonoridade híbrida entre a música erudita e a popular a partir
do choro. Trabalhou como arranjador na Rádio Nacional e
escreveu arranjos para diversos artistas. As duas obras de
sua autoria no programa são curtas e virtuosísticas, sendo
o Estudo em Forma de Choro uma peça trazida ao público
apenas recentemente.
Laercio de Freitas (1941) é o herdeiro contemporâneo
dessa tradição de pianistas compositores ligados ao
tango brasileiro e ao choro. Radicado em São Paulo,
desenvolveu extensa carreira mesclando trabalhos autorais
ao acompanhamento de artistas. Sua peça No Tempo da
Chiquinha fecha o círculo desse passeio histórico pelas
teclas do piano brasileiro e abre as portas para o futuro:
Hercules, o mais novo expoente dessa grande linhagem de
pianeiros brasileiros, tocará também os recém-finalizados
três Estudos de Choro em Moto-Contínuo, de sua autoria.
Conversando com esse universo estão duas peças de
Piazzolla, em arranjos de Hercules: Years of Solitude, gravada
pelo compositor no célebre disco Summit (1974), em duo com
o saxofonista Gerry Mulligan, e Revirado – cujo título poderia
bem ser de um tango brasileiro de Ernesto Nazareth...
JÚLIA TYGEL
É pianista, compositora, Doutora em Musicologia
(USP) e Gerente de Atividades Sociais da Unigel.

HERCULES GOMES piano
—
Natural de Vitória (ES), Hercules apresentou-se em alguns dos mais importantes
festivais de música no Brasil e no exterior como a MIMO, em Ouro Preto (MG); o
Festival de Inverno de Campos do Jordão, em Campos do Jordão (SP); o Festival
Internacional Jazz Plaza, em Havana (Cuba); o Brazilian Music Institute, em
Miami (EUA), entre outros. Em 2012, ganhou o 11º Prêmio Nabor Pires de Camargo
- Instrumentista, e, em 2014, foi vencedor do I Prêmio MIMO Instrumental.
Participou como professor ministrando palestras, oficinas e workshops em
festivais renomados como a 32ª Oficina de Música de Curitiba, o II Festival de
Piano de Natal, o Savassi Festival 2016, o VIII Festival Internacional de Música de
Campina Grande (FIMUS) e o 18th Annual Brazilian Music Institute, em Miami
(EUA). Nos últimos anos, lançou três CDs, sendo eles Pianismo, No tempo da
Chiquinha e Tia Amélia Para Sempre. Em 2020 foi homenageado por seu trabalho
em Cultura no Prêmio Cidadão São Paulo.
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