
VILLA-LOBOS
Quarteto de Cordas nº 15

O Quarteto de Cordas nº 15 de Heitor Villa-Lobos foi 
escrito em 1954, entre uma viagem à Venezuela e outra 
para Nova York — onde a peça foi estreada pelo prestigioso 
Quarteto Julliard. A obra parte daquele grupo de peças que, 
compostas na última parte da vida do compositor, repre-
sentam uma síntese de todo o percurso criativo dos anos 
anteriores. Aqui, a maturidade deste grande criador mu-
sical se exprime com uma escrita menos densa e mais es-
sencial, se comparado aos anos em que buscava sua iden-
tidade, juntamente com alguns elementos mais populares 

— melodias que aparecem repentinamente — e um experi-
mentalismo que não é mais a procura por novos caminhos, 
mas um aprofundamento de uma linguagem estabelecida.

Um exemplo perfeito dessa unicidade absoluta de escrita é 
o início do segundo movimento, no qual Villa-Lobos utiliza 
sons harmônicos, trinados e uma simultaneidade de ritmos 
distintos que criam uma atmosfera absolutamente singu-
lar. Assim como compositores que viveram em constante 
busca de sua própria voz, como Leos Janácek (1854-1928), 
no Leste Europeu, ou como Jean Sibelius (1865-1957), na 
Finlândia, o nosso Villa-Lobos encontrou e desenvolveu seu 
próprio idioma — e a essa altura já o dominava perfeita-
mente, nos oferecendo páginas de grande valor.

O começo do Quarteto tem um caráter decidido, mas, 
como sempre, a melodia e o canto aparecem logo no quinto 
compasso, nas entrelinhas de uma aparente aspereza. Há 
um certo protagonismo estampado para o primeiro violi-
no nesse canto, porém, nota-se uma enorme importância 
para a viola ao longo de toda a peça.

O segundo movimento chega trazendo um clima impalpá-
vel, irreal, a partir do qual, mais uma vez, violino e viola se 
erguem num canto emocionado. Até o fim não temos mo-
mentos que quebrem essa delicadeza, e o movimento ter-
mina na mesma atmosfera de sonho do início. O "Scherzo" 
combina o eterno amor que Villa cultivava por Bach com 
a leveza de Mendelssohn, mas com a marca reconhecível 
do gênio carioca. Esse movimento enigmático dura pouco, 
quase como um sopro, e com toda sua graça e inocência 
somos conduzidos para o próximo e último movimento, que 
começa com uma fuga entre as quatro vozes — quase um 
motto desse último capítulo do Quarteto nº 15. De fato, é 
inegável que esta é uma das obras mais maduras e fasci-
nantes de Villa-Lobos.

CHAUSSON
Concerto para Violino, Piano e Quarteto de Cordas

em Ré Maior, Op. 21 

“Concerto” é uma palavra que, além do significado mu-
sical comumente conhecido, também é sinônimo de “har-
monizar” e “conciliar”. No entanto, é interessante notar 
que, ao pesquisar sua etimologia — é derivada do latim —, 
encontramos a junção de duas palavras: con (com, junto) e 
certare (contender, brigar). Ou seja, o oposto do significado 
atual. Será por meio da contenda e dos contrastes que há 
de se chegar a um consenso? Esse dualismo no sentido da 
palavra exprime bem o estranhamento que existe também 
no Concerto de Ernest Chausson, tanto no título, quanto no 
conteúdo da peça.

Usualmente, a obra cujo título contém a palavra “concerto” 
indica que foi escrita para solista com acompanhamento 
de uma orquestra. Caminhando na direção oposta, a ins-
trumentação escolhida por Chausson é a de um sexteto 
com piano. Ao ouvir a peça e analisar seu conteúdo, mais 
dúvidas surgem, pois de um lado há uma predominância 
para o piano e violino solos, mas ela também se encaixa 
dentro de um contexto absolutamente camerístico. Essas 
estranhezas tornam a peça única, diferente de qualquer 
outra escrita antes, combinando o fascínio da Belle Époque 
com sofisticações impressionistas e um formalismo de ma-
triz eurocêntrica.  

Certamente, o Concerto para Violino, Piano e Quarteto 
de Cordas é uma das obras primas de Chausson, com um 
respiro sinfônico nos dois movimentos externos e com 
uma elegância romântica nos movimentos centrais. À 
época, o sucesso chegou pontual após a primeira apre-
sentação, levando o compositor a escrever em seu diário: 

“(...) nunca tive tamanho sucesso! Parece que todos ama-
ram meu Concerto!”. 

“Decidé”, o primeiro movimento, começa com um gesto afir-
mativo do piano, repetido em uníssono por todos os outros 
instrumentos. Esse gesto abre uma longa introdução pre-
parando a entrada do violino solista, que apresenta o tema 
appassionato e romântico – características encontradas 
no decorrer de todo o movimento. A “Sicilienne” que vem a 
seguir é elegante e serena; enquanto o terceiro movimen-
to, “Grave”, é ameaçador e sombrio. Para concluir a obra de 
maneira brilhante, o “Trè Animé” chega com seu virtuosis-
mo e paixão elegante (tipicamente francesa), sob influên-
cias claras de Saint-Saëns e Fauré. É uma peça extraordi-
nária, não escutada com a frequência merecida — devido à 
dificuldade de unir seis instrumentistas de alto nível —, mas 
que merece toda nossa atenção e admiração.

EMMANUELE BALDINI 
spalla da Osesp, primeiro violino e membro fundador do 
Quarteto Osesp, Regente Titular da Orquestra Sinfônica do 
Conservatório de Tatuí e Diretor Artístico da Vortz Orquestra

13.3 domingo 18H

QUARTETO OSESP    
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
TOM BORROW PIANO

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)
Quarteto de Cordas nº 15 (1954)
1. ALLEGRO NON TROPPO
2. MODERATO
3. SCHERZO: VIVACE 
4. ALLEGRO
19 MIN 

ERNEST CHAUSSON (1855-1899)
Concerto para Violino, Piano e Quarteto de Cordas

em Ré Maior, Op. 21 (1889-91)
1. DÉCIDÉ [DECIDIDO]
2. SICILIENNE [SICILIANA]
3. GRAVE [GRAVE]
4. TRÈS ANIMÉ [MUITO ANIMADO]
38 MIN

[Participação especial de Adrian Petrutiu como segundo violino
no Concerto de Chausson.]
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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.

EMMANUELE BALDINI violino

—

Spalla da Osesp desde 2005 e primeiro violino do Quarteto Osesp desde 2008,

o italiano formou-se no Conservatório de Genebra, aperfeiçoando-se em Berlim 

e Salzburgo. Mais recentemente, sua dedicação à regência o levou a se aprimorar 

com Isaac Karabtchevsky e Frank Shipway. Como regente, destacam-se concertos 

no Teatro Colón, de Buenos Aires, no Teatro del Sodre, de Montevidéu, da própria 

Osesp e apresentações com as principais orquestras da América Latina. De 2017 a 

2019 foi Diretor Musical da Orquestra de Câmara de Valdivia, no Chile. Atualmente 

é Regente Titular da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí e Diretor 

Artístico da Vortz Orquestra.

TOM BORROW piano

—

Nascido em Tel Aviv em 2000, Tom Borrow se apresentou como solista com todas 

as principais orquestras de seu país natal e venceu todos os concursos nacionais 

de piano em Israel. É aluno do Professor Tomer Lev, Diretor da Escola de Música 

Buchmann-Mehta da Universidade de Tel Aviv, e tem tido aulas regulares com 

Murray Perahia, através do Jerusalem Music Centre. Em janeiro de 2019, Tom 

Borrow foi chamado para substituir a renomada pianista Khatia Buniatishvili em 

uma série de 12 concertos com a Orquestra Filarmônica de Israel, com apenas 

36 horas de antecedência. Devido ao sucesso do concerto, foi bem recebido pelo 

público e aclamado pela crítica. A partir de então, Tom foi convidado por grandes 

orquestras ao redor do mundo – incluindo a Orquestra de Cleveland, Filarmônica 

de Londres, Orquestra de Santa Cecília e outras. Ele é um artista do programa 

New Generation Artist da BBC.
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