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

TEMPORADA 2022

FESTA INTERNACIONAL
DO PIANO - FIP CLÁSSICA
25/SET
ALINA IBRAGIMOVA violino
CÉDRIC TIBERGHIEN piano

25/SET domingo 18H
ALINA IBRAGIMOVA VIOLINO
CÉDRIC TIBERGHIEN PIANO

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
Fantasia em Dó Maior, D 934 (1827)
1. ANDANTE MODERATO
2. ALLEGRETTO
3. TEMA (ANDANTINO) E VARIAÇÕES
4. ALLEGRO VIVACE. ALLEGRETTO. PRESTO
22 MIN

JOHN CAGE (1912–92)
Seis Melodias (1950)
_PARTE 1
_PARTE 2
_PARTE 3
_PARTE 4
_PARTE 5
_PARTE 6
13 MIN
/INTERVALO 20 MIN

RICHARD STRAUSS (1864–1949)
Sonata em Mi Bemol Maior, Op. 18 (1887–8)
1. ALLEGRO MA NON TROPPO
2. IMPROVISATION: ANDANTE CANTABILE
3. FINALE: ANDANTE. ALLEGRO
30 MIN

Cédric Tiberghien segue na Temporada Osesp nesta semana.
De 29/SET a 1/OUT, ele interpreta obras de Ravel em
concertos junto à Orquestra e ao maestro Thierry Fischer.

SCHUBERT

Fantasia em Dó Maior, D 934

CAGE

Seis Melodias

R. STRAUSS

Sonata em Mi Bemol Maior, Op. 18

No tempo de Schubert, o termo “fantasia” designava
uma peça de longa duração em várias seções, com atmosferas que deságuam umas nas outras como assuntos inconclusos substituídos repentinamente por novas ideias,
livres das obrigatoriedades estruturais da sonata clássica.
A “fantasia” do início do século xix recorre à capacidade de
memória do ouvinte para dar nexo ao hibridismo formal e à
aparente desconexão das seções. Composta em 1827 e publicada postumamente, a Fantasia em Dó Maior é a última
obra de Schubert para violino e piano. Dependendo de como
é ouvida, ela revela sete movimentos ou, numa audição mais
conservadora, apenas três, delineando o contorno de uma
sonata. As fronteiras entre as seções são tênues: a introdução lenta, “Andante Moderato”, poderia ser um movimento
autônomo, mas, ao iniciar a próxima seção, “Allegretto”, percebemos que foi apenas uma preliminar para o assunto principal. O próprio “Allegretto” flui para um tema com variações
(“Andantino”) que rememora o lied Sei mir gegrüsst, baseado
num poema da coleção Rosas Orientais, de Friedrich Rückert,
que, por sua vez, rememora o Divã Ocidento-Oriental, de
Goethe. As camadas intertextuais são múltiplas e, uma vez
concluídas as variações, a memória do ouvinte é ativada
com a reexposição do “Andante Moderato” inicial. Mas agora
o encadeamento é outro, e o que segue é um “Allegro” que poderia levar a peça, em linha reta, para o seu final. No entanto,
mais uma vez, as memórias são acionadas para recuperar o
lied ouvido antes. Só então é possível seguir para um “Presto”
brevíssimo e, aí sim, conclusivo. A Fantasia de Schubert tem
exigências técnicas transcendentais para violino e piano,
ambos igualados em expressividade de modo a acentuar as
liberdades formais, e se organiza em seus próprios termos,
brincando com a memória do ouvinte, num jogo de ir e vir,
entre criador e receptor, que mantém a atenção musical do
início ao fim, sem quebras de interesse.
Nova York, abril de 1950: local e data que John Cage anotou
ao final do manuscrito das Seis Peças para violino e piano.
Elas vêm no final do período em que as preocupações de
Cage tinham sido a dança e o piano preparado. Só depois
chegariam as obras feitas a partir do acaso, como 4’33”, de
1952, peça que se imagina silenciosa, mas que, dependendo
das circunstâncias, pode ser intensamente ruidosa. As preocupações poéticas de Cage nos anos 1940 produzem obras
meditativas, que quase prenunciam Arvo Pärt, e obras vivamente rítmicas, aproveitando o impulso da dança e os sons
percussivos do piano preparado. Poesia e ritmo aparecem
nas Seis Peças: o meditativo e a calma quase hipnotizante estão nas duas iniciais e nas duas finais. As duas peças
intermediárias remetem à dança, como nas várias músicas que Cage compôs para as coreografias do seu parceiro
Merce Cunningham. Mesmo nesses momentos mais ativos,
a escrita para os instrumentos é rarefeita — cada nota, cada
acorde, é pensado para atingir o melhor efeito harmônico.
Além disso, o violinista diversifica suas maneiras de tocar,
motivando a indicação “Legatíssimo (apesar das alterações
dos timbres)”, na segunda peça.
As Seis Peças de Cage criam um repertório de gestos e timbres que serve de contrapeso à vanguarda dogmática da
música europeia dos anos 1950. Por isso, ainda hoje a música
de Cage desse período soa transgressora: na calma meditativa, quando se esperaria agressividade, no vocabulário
harmônico consonante, que contradiz a música decisivamente dissonante do segundo pós-guerra, na ampliação das
possibilidades sonoras dos instrumentos, ressignificando-os
sem contradizer suas potencialidades.
Assim como as peças de Cage, a Sonata Op. 18, de Richard
Strauss, também foram criadas no final de um período de
experiências composicionais. Escritas entre 1887 e 1888, a
Sonata está numa zona de fronteira, onde ainda se respira
o ar da música de Johannes Brahms, mas já há sinais das
ousadias harmônicas que marcam as obras posteriores de
Strauss. A Sonata Op. 18 compartilha com as sonatas para
violino de Brahms, suas contemporâneas, a aderência à estrutura clássica e a distribuição das dificuldades técnicas,
de igual para igual, entre violino e piano. O “Allegro ma non
troppo” inicial é o mais prolixo dos três movimentos. É música de fim de século na profusão de temas e subtemas que
obscurecem a forma da sonata com movimentações harmônicas inusitadas. A rubrica geral do segundo movimento
é “Andante Cantabile”, porém, ele admite uma divisão em
quatro seções com diferentes atmosferas, a segunda delas
bastante turbulenta. A primeira seção relembra a textura
de um lied do qual o texto se ausentou. A terceira inverte
as prioridades e faz com que o piano tome a dianteira. Se
a etiqueta de “impressionista” não estivesse tão colada a
Debussy, ela poderia caracterizar esta seção, tantas são
as indefinições de harmonia. A última seção do movimento é uma longa coda na qual todos os temas se entrelaçam.
O movimento que encerra a Sonata Op. 18 é um “Finale —
Allegro”, preludiado por nove compassos que prolongam o
“Andante Cantabile”. Em seguida, o violino assume definitivamente o protagonismo, propondo todos os eventos, que são
seguidos de perto — mas sempre um pouco depois — pelo
piano. Há um desvio por dó maior, tonalidade aparentada de
mi bemol maior, para dar ainda mais luminosidade ao final, e
a velocidade e a tensão se adensam mesmo sem alterações
de compasso ou de metrônomo. O “Finale — Allegro” tem a
duração justa, trazendo uma conclusão inevitável e satisfatória a tudo o que se tocou e ouviu. Encerrado o percurso da
Sonata Op. 18, a obra mais madura da juventude de Strauss,
está aberto o caminho para seus poemas sinfônicos, índices
do Modernismo musical dos incríveis anos 1890.
CEL SO LO U R EI RO CH AV ES
Compositor e Professor Titular do
Instituto de Artes da UFRGS.

ESTE RECITAL FAZ PARTE DA FESTA
INTERNACIONAL DO PIANO – FIP
PROGRAME-SE!
FIP JAZZ
André Mehmari
8/OUT, sábado, às 20H30
—
Pablo Ziegler
12/NOV, sábado, às 20H30
Garanta seu ingresso em: osesp.art.br/fip

CÉDRIC TIBERGHIEN E
ALINA IBRAGIMOVA
PRIMEIRA VEZ NA TEMPORADA OSESP

©Eva Vermandel

—
O pianista e a violinista se
conheceram como membros dos
Artistas da Nova Geração da
BBC Radio 3, em 2005, e desde
então desenvolvem uma parceria
única — “ambos os intérpretes
têm o potencial de conquistar o
mundo” (The Times, 2007). O duo
se apresentou por toda a Europa e
América do Norte, em locais como
o Concertgebouw de Amsterdam,
o Wigmore Hall em Londres e o
Carnegie Hall em Nova York, além de
grandes turnês na Austrália e na Ásia.
Ambos possuem uma bem-sucedida
carreira como solistas e também em
recitais solo, tocando com grandes
orquestras e nas mais importantes
salas de concerto.

FUNDAÇÃO OSESP
PRESIDENTE DE HONRA

FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE

PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE

STEFANO BRIDELLI

CONSELHEIROS

ANA CARLA ABRÃO COSTA
CÉLIA KOCHEN PARNES
CLAUDIA NASCIMENTO
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÁRIO ENGLER PINTO JUNIOR
MÔNICA WALDVOGEL
NEY VASCONCELOS
PAULO CEZAR ARAGÃO
SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
TATYANA VASCONCELOS
ARAUJO DE FREITAS

DIRETOR EXECUTIVO

MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO

ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE GERAL

FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA
+ fundacao-osesp.art.br/equipe

A Osesp é carbono neutro.
Selo emitido pelo programa
Amigo do Clima, da WayCarbon,
em junho de 2022.

CAPA: ALINA IBRAGIMOVA E CÉDRIC TIBERGHIEN ©EVA VERMANDEL

SERVIÇOS DA
SALA SÃO PAULO
—

ALIMENTAÇÃO

RESTAURANTE DA SALA
Oferece comida contemporânea e
pratos típicos brasileiros.
horário de funcionamento
almoço:
_de segunda a sexta: das 12h às 15h.
_domingos e feriados: fechado.
jantar:*
_em dias de concerto noturno da
Osesp: quintas, das 19h às 21h e
sextas, das 18h à 0h.
_em dias de outros concertos:
das 19h às 21h, quando ocorrerem
entre segunda e sexta.
(*) para o jantar, é necessário fazer
reserva: 11 3325 9958 | ssp@8arte.com.br

CAFÉ DA SALA
Tradicional ponto de encontro antes
dos concertos e nos intervalos,
localizado no Hall Principal, oferece
cafés, doces, salgados e pratos
rápidos em dias de eventos.

—

TRANSPORTE

ESTACIONAMENTO
O bilhete é retirado na entrada e o
pagamento deve ser efetuado em
um dos dois caixas – no 1º subsolo
ou no Hall Principal.
horário de funcionamento
_de segunda a segunda, das 6h às
22h, ou até o fim do evento.
tolerância: 15 minutos

RESERVA DE TÁXI | ÁREA DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE
A Sala São Paulo conta com uma
parceria com a Use Táxi para que,
antes do início dos espetáculos ou
nos intervalos, você possa agendar
sua corrida de volta para casa com
comodidade e segurança. Há, ainda,
uma área interna exclusiva para
embarque e desembarque de
passageiros, com faixa preferencial
e via sinalizada, atendendo táxis
ou carros particulares.

horário de funcionamento
_de segunda a sexta (exceto
feriados e emendas): das 8h
às 16h30.
_concertos de quinta e sexta,
das 19h até o final do intervalo.
_sábado: das 15h até o fim da
apresentação.

ACESSO ESTAÇÃO LUZ
Vir à Sala São Paulo de trem ou
de metrô ficou ainda mais fácil
usando a passagem direta que
liga o nosso estacionamento com
a Plataforma 1 da CPTM, dentro
da Estação Luz. São 210 metros
em um caminho coberto e com
recursos de acessibilidade.

CAFETERIA LILLAS PASTIA
Bebidas, salgados finos e confeitaria
premiada. Encontra-se no espaço
da Loja Clássicos.

horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30.

—

PRODUTOS

LOJA CLÁSSICOS
Especializada em CDs e DVDs de
música clássica, oferece também
uma seleção especial de literatura
e livros de música, infanto-juvenil
e arte. Inclui uma ampla seção de
presentes e souvenirs, especialmente
com a marca Osesp e Sala São Paulo.

Garanta o seu bilhete previamente nos
guichês da Estação da Luz ou pelo
celular, usando o TOP – Aplicativo de
Mobilidade, disponível na App Store e
no Google Play.

Para tornar sua experiência
completa, acesse o manual
do espectador:
salasaopaulo.art.br/
manualespectador/manual.html

horário de funcionamento
_de segunda a sexta: das 12h às
18h, ou até o fim da apresentação
em dias de concertos.
_sábados: das 14h até o fim
da apresentação.
_domingos: abre 1h30 antes do
início até o fim da apresentação.
www.lojaclassicos.com.br | 11 3337 2719

REALIZAÇÃO

/osesp
@osesp_
/videososesp

/salasaopaulo
@salasaopaulo_
/salasaopaulodigital

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

PRONAC: 192787

