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NOV 4, 5 e 6
4.11 quinta 20H
5.11 sexta 20H
6.11 sábado 17H
QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
DAVI GRATON VIOLINO
PETER PAS VIOLA
RODRIGO ANDRADE VIOLONCELO
KSENIJA SIDOROVA ACORDEÃO

ZOLTÁN KODÁLY [1882-1967]
Quarteto nº 2, Op. 10 [1916-18]
1. ALLEGRO
2. ANDANTE
18 MIN

SERGEY AKHUNOV [1967]
Duas Chaves para um Poema de Brodsky [2016]
8 MIN

PIETRO ROFFI [1992]
Noturno
4 MIN

SERGEI VOITENKO [1973]
Revelação
5 MIN

ASTOR PIAZZOLLA [1921-1992]
Tanti Anni Prima (Ave Maria)
6 MIN

Chau Paris
3 MIN

Five Tango Sensations: Seleção [1989]
1. ASLEEP [ADORMECIDO]
3. ANXIETY [ANSIEDADE]
5. FEAR [MEDO]
14 MIN

“Excessiva simplicidade” ou “excessiva complexidade”:
como é possível que a mesma obra possa gerar comentários
tão opostos?
A obra em questão é o Quarteto nº 2 de Kodály, finalizada no
ano de 1918 – um ano dramático, por ser o último da longa
e sofrida Primeira Guerra Mundial, mas muito importante
para Kodály, pois foi quando a paixão pelo estudo e análise
das raízes de seu povo já tinha tomado o compositor por
completo. Nutrido de uma grande admiração por Debussy,
que permeou por muito tempo e transpareceu em sua
escrita, Kodály usou a escala pentatônica no seu Quarteto
nº 2, bem como no seu Primeiro Quarteto, composto oito
anos antes; porém, neste caso, há uma presença maciça
de melodias e harmonias folclóricas, que o deixa com uma
marca bem definida de sua escrita.
Durante suas descobertas, seu amigo e conterrâneo
Bartók, o levara para viajar por meses. Foram para longe
das grandes cidades, em busca do que tinha sobrado dos
cantos do povo, a partir das raízes familiares, ou seja,
sem escritas formais, registros para a posteridade e que
não era possível estudar nos livros de teoria. Por isso, o
trabalho musicológico da dupla Kodály e Bartók é de um
valor incomensurável, sem contar os tesouros que nos
deixaram através de suas obras geniais.
O Quarteto nº 2, ao contrário do Primeiro, foi escrito com
apenas dois movimentos, sendo eles divididos em vários
episódios separados, sem uma preocupação pela forma
tradicional. Esta foi uma atitude inovadora para a época e
talvez, considerando a estrutura composicional, a resposta
à minha pergunta inicial seria “excessiva complexidade”.
Entretanto, a linguagem da peça também transluz uma
força primitiva e genética da música popular eslava: a
dança. Ela aparece com frequência e atua como um fio
condutor entre esta música e um dos principais elementos
de expressão artística da cultura eslávica – que é justamente
a dança. Essas interligações podem nos fazer entender,
porém não concordar, sobre a outra visão que perdura ao
redor das críticas desta obra, a de “excessiva simplicidade”.
Sergey Akhunov, nascido em 1967, se formou no
Conservatório de Kiev e logo depois começou a experimentar
vários gêneros musicais. Transitou pelo jazz e pelo rock,
mas, como ele mesmo declarou mais tarde, encontrou seu
caminho na música de câmara. O estilo da obra Two Keys
to one Brodsky Poem [Duas Chaves para um Poema de
Brodsky] poderia ser definido como minimalista, possuindo
um traço muito pessoal do artista. A acordeonista Ksenija
Sidorova é uma entusiasmada embaixadora de suas obras.
O Noturno de Pietro Roffi é uma curta meditação para
acordeão, nostálgica e sensível. O italiano é um acordeonista
destacado, além de compor para seu instrumento. A
melodia lamentosa dessa obra tem uma clara influência
vocal napolitana. Obra escolhida pela nossa convidada para
uma de suas gravações durante a pandemia, nos concertos
desta semana voltará a ser apresentada ao vivo para o
nosso querido público.
Sergey Voitenko é um colega da Ksenija e do Pietro, e,
como o colega italiano, é acordeonista e compositor.
Nascido na Rússia, em 1973, faz parte daquele seleto grupo
de compositores contemporâneos que Ksenija Sidorova
escolheu para seus últimos álbuns.
Astor Piazzolla, compositor do qual celebramos seu
centenário em 2021, escreveu a obra Tanti Anni Prima para
o filme italiano “Enrico IV” de Marco Bellocchio. A peça,
originalmente escrita para oboé e piano, ganhou várias
versões, para diversos instrumentos e formações, como
vocês verão nos concertos desta semana. Five Tango
Sensations foi uma obra pensada e escrita pelo Piazzolla,
para o Quarteto Kronos.
O compositor e o grupo de cordas se conheceram em Nova
York, em 1987, e a conexão foi muito grande. Essa parceria
resultou na obra Four, For Tango, estreada e gravada pelo
próprio Quarteto Kronos, em 1988. E essa colaboração se
perdurou por vários anos. O estilo neoclássico do Quarteto
combinou com o “Nuevo Tango” de Piazzolla. Foi em 1991
que os artistas se encontraram novamente em Nova York e
realizaram a estreia e a gravação da Five Tango Sensations.
Nessa época, Piazzolla não se encontrava bem de saúde,
vindo a falecer no ano seguinte, portanto foi sua última
contribuição com o grupo.
Cada um dos tangos representa uma sensação e transmite
emoções, tendo os nomes de “Adormecido”, “Amoroso”,
“Ansiedade”, “Despertar” e “Medo”. Piazzolla se entregou
completamente, junto ao seu bandoneon, como o David
Harrington, violinista do Quarteto Kronos, recorda com
tristeza: “sua energia e força de vontade eram imensas. A
gravação demorou duas horas. Nunca gravamos uma peça
em tão pouco tempo, a concentração era tão grande que
parecíamos estar todos em transe. Eu aprendi muito naquela
experiência, sobre vida, música e sobre meu instrumento”.
EMMANUELE BALDINI
É spalla da Osesp desde 2005 e Primeiro Violino do Quarteto Osesp
desde 2008, além de Diretor Artístico da Orquestra de Câmara
Sphaera Mundi, de Porto Alegre.

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.

KSENIJA SIDOROVA acordeão
—
Encorajada a tocar acordeão por sua avó, que fazia parte de uma longa tradição
de acordeonistas folclóricos, a musicista Ksenija Sidorova, natural da Letônia,
no leste europeu, começou a estudar o instrumento aos seis anos de idade sob
a orientação de Marija Gasele, em sua cidade natal, Riga. Sua busca por mais
contato tanto com o repertório clássico quanto com o contemporâneo levou-a
a Londres, onde ela se tornou uma estudante premiada na graduação e na pósgraduação da Royal Academy of Music, estudando sob a tutela de Owen Murray.
Em maio de 2012, tornou-se a primeira vencedora do International Award da
Bryn Terfel Foundation, e, em outubro de 2015, se apresentou no Royal Albert
Hall ao lado de Sting, nas comemorações de aniversário da tradicional casa de
espetáculos. Sidorova foi vencedora dos prêmios Martin Musical Scholarship and
Friends of the Philharmonia Award, da Philharmonia Orchestra, e do Worshipful
Company of Musicians Silver Medal. Desde 2016, ela é uma associada da Royal
Academy of Music, em Londres, Inglaterra.
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