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IRA LEVIN regente e piano
—
Reconhecido pela grande 
versatilidade de suas atividades 
musicais, regeu mais de 1.200 
récitas de 95 títulos de ópera, além 
de possuir um vasto repertório 
sinfônico. Foi Regente Assistente 
na Casa de Ópera de Frankfurt, 
Regente Titular da Ópera de 
Bremen e da Deutsche Oper am 
Rhein (Düsseldorf-Duisburg), sendo 
também Regente Titular Convidado 
do Teatro de Ópera de Kassel e do 
Teatro Colón. Foi Diretor Artístico e 
Musical dos teatros municipais do Rio 
Janeiro e de São Paulo e do Teatro 
Nacional Cláudio Santoro. Já subiu 
ao pódio de diversas orquestras 
ao redor do mundo, dentre elas as 
Sinfônicas de Berlim e de Düsseldorf, 
as das Óperas de Frankfurt e Leipzig, 
além da própria Osesp. Dentre suas 
muitas gravações, estão discos 
com a Sinfônica de Londres e com a 
Orquestra Nacional da Escócia. Tem 
também uma respeitada carreira 
como pianista, atuando como 
intérprete em recitais e concertos.

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, 
de 2012 a 2019, por Marin Alsop, 
que agora é Regente de Honra. 
Em 2016, a Orquestra esteve nos 
principais festivais da Europa e, 
em 2019, realizou turnê na China. 
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. Em 
outubro de 2022, a Osesp estreou 
no Carnegie Hall, em Nova York, 
realizando dois programas — o 
primeiro como convidada da série 
oficial de assinaturas da casa, o 
segundo com o elogiado projeto 
“Floresta Villa-Lobos”. 
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DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune [Prelúdio à Sesta de um Fauno]

No ano em que a Osesp dedica sua Temporada ao 
Modernismo, o programa de hoje começa com a peça que 
é considerada o marco inicial desse período: o Prelúdio à 
Sesta de um Fauno, escrito por Claude Debussy em 1894. 
No ensaio “A Revolução Suave de Claude Debussy”, Paulo 
da Costa e Silva explica como o Prelúdio inaugura uma 

“nova maneira de pensar o tempo musical”. Nesse novo pe-
ríodo inaugurado por Debussy, temas melódicos — como o 
enigmático solo de flauta do início da peça — “não precisam 
mais ser desenvolvidos”, pois “podem ser repetidos circu-
larmente em ambientes harmônicos e orquestrais que se 
modificam a cada giro”.1

Os anos imediatamente anteriores à gestação do Prelúdio 
foram intensos para Debussy, que fez duas visitas à 
Bayreuth de Wagner, era presença regular nas seletas 
reuniões promovidas pelo poeta Stéphane Mallarmé — au-
tor do poema que inspirou a peça — e ficou impactado pelo 
contato com a música oriental na Exposição Universal de 
Paris, em 1889.2 Todas essas referências se somam e se 
inter-relacionam no Fauno, concorrendo para uma trans-
formação que o musicólogo francês Didier Guigue consi-
dera ainda mais radical: uma transformação no plano das 

“sonoridades”. É como se, a partir de então, a orquestra-
ção deixasse de ser apenas a “vestimenta” das melodias e 
dos acordes em progressão, para se tornar, ela mesma, o 
principal campo das articulações composicionais. Ou seja, 
em vez de se criar um tema para, em um segundo momen-
to, trabalhar seu colorido orquestral, nessa nova música 
o foco criativo se desloca diretamente para o plano da
elaboração desse “colorido”, que Guigue conceitua como

“sonoridade”.3 Frases melódicas, ritmos e harmonias pas-
saram a ser, portanto, não mais o fim, mas ferramentas
para essas novas construções.

E é nesse sentido que é possível entender a tão discutida 
denominação de “música impressionista” comumen-
te atribuída a Debussy. Afinal, pode-se notar um para-
lelo entre as repetições circulares do tema do Prelúdio 

— cada uma com sua sonoridade única — e, por exemplo, 
a série de 26 pinturas de Claude Monet da catedral de 
Rouen (também finalizada em 1894), em que diferentes 
luminosidades são capturadas.
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—
1 Revista Osesp 2017, pp. 16-17.
2 Mais detalhes sobre esse período: Alex Ross. O Resto É Ruído: 
Escutando o Século XX. Trad. Claudio Carina e Ivan Weisz Kuck. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009, pp. 54-55.
3 Didier Guige. Estética da Sonoridade. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2011.

BRAHMS
Concerto nº 1 para Piano em Ré Menor, Op. 15

O gênero concerto para piano passou por profundas 
modificações ao longo do século xix, envolvendo não ape-
nas a questão das novas exigências técnicas e o papel da 
virtuosidade, mas também questões formais, harmônicas 
e de instrumentação. Os principais concertos do período 
romântico englobam uma multiplicidade de estilos, abran-
gendo desde os modelos em que há um predomínio absolu-
to do solista, com a orquestra como mero coadjuvante (tal 
como em Chopin), até obras em que o piano está completa-
mente integrado à textura orquestral. Em artigo publicado 
em junho de 1859, no periódico Neue Berliner Musikzeitung, 
o crítico Carl Grädener escreveu: “Desde Beethoven, todo
concerto genuíno é uma sinfonia com piano obbligato, um
concerto-sinfonia”. Estão certamente nesse grupo as pro-
duções de Johannes Brahms no gênero.

Seu Concerto nº 1 para Piano possui uma história pecu-
liar: ele foi concebido originalmente como uma sonata 
para dois pianos. Uma das primeiras menções a essa ver-
são preliminar da obra data de 24 de maio de 1854, quan-
do Clara Schumann registra em seu diário: “Ensaiei com 
Brahms três movimentos de uma sonata que ele escreveu 
para dois pianos”. Alguns dias mais tarde, ela volta a execu-
tar essa sonata e anota: “Voltei a tocá-la com maior inte-
resse e alegria. É uma obra excelente!”.

Pouco se sabe a respeito dessa peça, cujo manuscrito está 
desaparecido. No entanto, pelo exame da correspondên-
cia de Brahms, pode-se depreender que o compositor não 
estava plenamente satisfeito com ela. Numa carta data-
da de junho de 1854 e endereçada a seu amigo, o grande 
violinista Joseph Joachim, Brahms afirma que, “na verda-
de, apenas dois pianos não são mais suficientes”. Brahms 
decide então retrabalhar a sonata, transformando-a numa 
sinfonia. As cartas entre Brahms e Joachim documentam 
todo o processo criativo e as inúmeras revisões pelas quais 
passou a obra. Apesar dos esforços, Brahms continuou pro-
fundamente insatisfeito com os resultados e, em 12 de se-
tembro de 1854, escreveu a Joachim dizendo que ele fora 
excessivamente benevolente no julgamento da sinfonia: 

“Preciso modificá-la e melhorá-la completamente, ainda 
falta muita coisa no que diz respeito à composição, e eu 
não entendo muito de instrumentação, como se pode ver 
na peça”. A exacerbada autocrítica do compositor, soma-
da talvez à imensa responsabilidade que implicava escre-
ver uma sinfonia após a Nona de Beethoven, levou-o a abrir 
mão desse projeto e pensar numa solução intermediária 
entre a sonata e a sinfonia.

A resposta para o problema parece ter vindo a Brahms por 
meio de um sonho. Numa carta a Clara, datada do início 
de 1855, o compositor escreve: “Adivinhe o que eu sonhei 
esta noite! Sonhei que tinha transformado minha malo-
grada sinfonia em um concerto para piano e que o esta-
va executando: um primeiro movimento, um scherzo e um 
finale — terrivelmente difícil e grandioso. Eu estava com-
pletamente entusiasmado!”. Entretanto, muitos anos se 
passaram até que o concerto adquirisse a forma pela qual 
o conhecemos atualmente. Somente em outubro de 1856,
o compositor completaria o primeiro movimento. Escrito
em forma-sonata, na tonalidade de Ré Menor e com indi-
cação de andamento “Maestoso”, o primeiro é marcado por
uma gigantesca exposição orquestral, em cujo tema prin-
cipal se destacam os tímpanos e o pedal sustentado pe-
los contrabaixos.1 Segue-se a exposição do solista, que se
inicia com uma melodia em sextas, expandindo um motivo
exposto anteriormente na transição. O fato de Brahms su-
primir a tradicional cadenza no final do movimento foi in-
terpretado por alguns comentadores como indício de que a
intenção de Brahms era compor uma obra de caráter “mais
sinfônico que virtuosístico, suprimindo a exibição de bra-
vura técnica nos pontos em que esta seria mais esperada”,
como explica o musicólogo James Hepokoski.2

Como segundo movimento, ele escreve um “Adagio” (ao 
invés do scherzo inicialmente planejado, e cujo material 
temático Brahms irá utilizar em Um Réquiem Alemão). O 

“Adagio” foi concebido por volta do final de 1856 e início 
de 1857. Numa carta a Clara, de 30 de dezembro de 1856, 
Brahms escreveu: “Durante estes dias, tenho passado a lim-
po o primeiro movimento do concerto. Também estou pin-
tando um meigo retrato de você, que deverá ser o ‘Adagio’”. 
Escrito na tonalidade de Ré Maior, o “Adagio” possui a 
forma A-B-A. No entanto, como notou o musicólogo Carl 
Dahlhaus, “a simplicidade da forma aparece como suporte 
e, ao mesmo tempo, como contraparte de uma estrutura 
diferenciada. A construção dos períodos do tema principal 
é irregular, a versão solista do tema é mais uma dissolução 
do que uma variante, e a transição para a parte intermediá-
ria é quase imperceptível”.3 O movimento se encerra com 
uma breve cadenza ad libitum e uma coda, que remete aos 
seus três primeiros compassos.

O último movimento possui um caráter brilhante e enérgico. 
Podemos defini-lo como um “rondó-sonata”, com o seguin-
te esquema formal: A-B-A-C-A-B-A. A seção central “C” é 
a mais longa e a mais elaborada, fazendo uso de técnicas 
contrapontísticas. A influência de Beethoven é marcan-
te em vários aspectos e, tal como ocorre no Concerto nº 3 
de seu antecessor, o movimento termina em modo maior.

O Concerto teve boa recepção por ocasião de sua estreia 
na cidade de Hanover, em 22 de janeiro de 1859, com o pró-
prio compositor ao piano, sob regência de Joseph Joachim. 
No entanto, cinco dias mais tarde, uma apresentação da 
obra na Gewandhaus de Leipzig foi um fracasso comple-
to: “Nem três pessoas se deram ao trabalho de aplaudir”, 
escreveu Brahms numa carta a Clara Schumann. Talvez 
isso se deva ao fato de se tratar de uma obra de propor-
ções monumentais para a época, com tratamento motívi-
co requintado e orquestração densa. Ao mesmo tempo, a 
concepção sinfônica da peça — que, apesar dos enormes 
desafios técnicos para o intérprete, evita sempre a exibição 
de virtuosismo técnico como um fim em si mesmo — pode 
ter sido um dos fatores que também contribuíram para a 
recepção fria da plateia e dos críticos de Leipzig.

É somente a partir da década de 1870, com sua reputa-
ção como compositor já completamente estabelecida, 
que Brahms irá retomar a escrita sinfônica. Dessa épo-
ca, datam o Concerto para Violino em Ré Maior (1878), o 
Concerto nº 2 para Piano (1881) e o Concerto Duplo em 
Lá Menor (1887). Também nessas obras de maturidade, 
Brahms acentua a intenção de não produzir peças mera-
mente virtuosísticas, considerando sempre o solista como 
parte da trama sinfônica. 

MÁRIO VIDEIRA
Professor do Departamento de Música da Escola de Comunicação
e Artes da USP e autor de O Romantismo e o Belo Musical
(Editora Unesp, 2006)

—
1 “Pedal” aqui é termo técnico: uma nota grave sustentada longamente, 
com harmonias variáveis por cima.    
2 James Hepokoski. “Monumentality and Formal Processes in 
the First Movement of Brahms’s Piano Concert nº 1 in D Minor, 
Op. 15”. In: Heather Platt; Peter H. Smith (Eds.), Expressive 
Intersections in Brahms: Essays in Analysis and Meaning (Indiana 
University Press, 2012).
3 Carl Dahlhaus. “Johannes Brahms Klavierkonzert nº 1 d-moll, 
Op. 15”. In: Gesammelte Schriften Bd. 6 (Laaber: Laaber-Verlag, 2003).
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