TEMPORADA
OSESP
NO TEATRO
B32
15/AGO
QUARTETO OSESP
JÖRG WIDMANN clarinete

PROGRAMAÇÃO

29/AGO SEGUNDA 19H30
OSESP
MARIN ALSOP REGENTE
JOSÉ STANECK HARMÔNICA
—

26/SET SEGUNDA 19H30
CÉDRIC TIBERGHIEN PIANO
—

7/NOV SEGUNDA 19H30
OSESP
NEIL THOMSON REGENTE
JOEL GISIGER OBOÉ
—

5/DEZ SEGUNDA 19H30
OSESP
THIERRY FISCHER REGENTE
Programação sujeita a alterações.

15/AGO SEGUNDA 19H30
QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
DAVI GRATON VIOLINO
PETER PAS VIOLA
RODRIGO ANDRADE VIOLONCELO
JÖRG WIDMANN CLARINETE

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–91)
Quarteto nº 17 em Si Bemol Maior, KV 458 — A Caça (1784)
1. ALLEGRO VIVACE ASSAI
2. MENUETTO. TRIO
3. ADAGIO
4. ALLEGRO ASSAI
28 MIN

Quinteto para Clarinete e Cordas em Lá Maior, KV 581 (1789)
1. ALLEGRO
2. LARGHETTO
3. MENUETTO. TRIO
4. ALLEGRETTO CON VARIAZIONI
30 MIN

MOZART

Quarteto nº 17 em Si Bemol Maior, KV 458 — A Caça

Apelidado de “A Caça” por conta de sua abertura,
cujo motivo lembra o toque de trompa de um caçador, o
Quarteto em Si Bemol Maior é o quarto de uma série de
seis quartetos de cordas que Mozart compôs entre 1782 e
1785. Mais de nove anos separam o quarteto K. 173 em Ré
Menor, escrito em 1773, do primeiro desses seis quartetos, o
K. 387 em Sol Maior. Esse longo período durante o qual se
observa um hiato na composição de quartetos por parte de
Mozart se explica por ao menos duas razões. Primeiramente, Mozart se manteve muito atarefado em suas longas viagens pela Itália, Alemanha e França. Em segundo lugar, o
quarteto de cordas representava um gênero relativamente
novo de composição e, por isso, não muito prestigiado.
Desde o surgimento das primeiras obras para essa formação, que mal passavam de divertimentos, um compositor
em especial se destacou ao se esforçar para fazer com
que o quarteto de cordas se tornasse a mais desafiadora
entre as formas de composição: Joseph Haydn. Mozart e
Haydn se conheceram pouco tempo depois de Mozart se
estabelecer em Viena, em 1781, e desenvolveram uma
amizade fundada na admiração recíproca. Chegaram até
mesmo a tocar quartetos juntos, acompanhados de mais
dois compositores vienenses, Johann Baptist Vanhal e Karl
Ditters von Dittersdorf. Além dos encontros e trocas musicais, também a estreia, ainda em 1781, do conjunto de seis
quartetos de Haydn, seu Op. 33, estimulou Mozart a voltar a
escrever quartetos e exerceu clara influência sobre sua série
de seis quartetos da primeira metade da década de 1780. É
natural, então, que estes tenham vindo com uma expansiva
dedicatória a Haydn, o que lhes valeu o apelido um tanto
confuso de “Quartetos Haydn”. Na dedicatória ao seu velho
mestre, Mozart comenta sobre a “longa e laboriosa empreitada” que foi a composição dos quartetos, uma confissão surpreendente vinda de quem costumava compor com
extraordinária facilidade e um aviso preciso sobre o desafio
extremo imposto por esse gênero musical tão cristalino.
Em 9 de novembro de 1784, uns 18 meses desde o início de
sua composição, o Quarteto em Si Bemol Maior entrou para
o catálogo pessoal de Mozart — espécie de diário musical
em que ele anotava temas e informações sobre suas obras
e que carregava em suas viagens. Como todos os outros
quartetos, comporta quatro movimentos. A abertura saltitante do “Allegro Vivace Assai”, com sua chamada à caça,
anuncia um movimento cuja naturalidade parece se opor
às dificuldades de composição; esboços demonstram que
o compositor fez várias tentativas até se dar por satisfeito. Como em quatro dos seis quartetos dessa leva, o breve
e jocoso “Menuetto. Trio” serve de segundo movimento. O
“Adagio” que se segue é dominado por um longo e enfeitado
tema no primeiro violino e um diálogo calmamente eloquente entre violinos e violoncelo. Finalmente, o “Allegro Assai”
retorna ao caráter bem-humorado do primeiro movimento.
A N D R É H EL L ER- LO PES
Doutor pelo King's College London,
professor da Escola de Música da UFRJ
e encenador especializado em ópera.

MOZART

Quinteto para Clarinete e Cordas em Lá Maior, KV 581

Lirismo, delicadeza e equilíbrio são traços evidentes
do Quinteto para Clarinete e Cordas em Lá Maior, KV 581,
de Mozart. Composta em 1789, a obra é considerada a
primeira na história da música a conjugar o clarinete e um
quarteto de cordas. Figura entre as mais admiráveis peças da música de câmara de todos os tempos, além de ter
se tornado bastante popular dentro do próprio repertório
mozartiano. Conhecida também como Quinteto Stadler,
foi escrita especialmente para o clarinetista Anton Stadler,
com quem Mozart manteve uma estreita amizade e de
quem foi colega de maçonaria.
Quatro movimentos — cada um com sua elegância específica, em interação com os demais — integram o Quinteto. No
primeiro — “Allegro” —, o clarinete se articula belamente aos
instrumentos de corda, conferindo, ao mesmo tempo, leveza e densidade ao conjunto. Já no seguinte, o instrumento
passa a assumir o papel de protagonista, revelando quase
uma voz humana, feliz e sublime, capaz de provocar sutis
emoções nos ouvintes, que se deixam conduzir pelas modulações líricas. A delicadeza vibrante e o frescor da surpresa
se mantêm vivos até o final do movimento, que é seguido
pelo “Menuetto. Trio”, de estrutura interna mais complexa,
em que se sobressai certo tom bucólico, somado à elegante combinação de sonoridades dos cinco instrumentos. O
último movimento, o “Allegretto con Variazioni”, vem brindar-nos com um tema simples, quase ingênuo, mas que vai
adquirindo diversas texturas sonoras, graças às suas imprevistas variações. Se um matiz ligeiramente melancólico se
faz ouvir em certas passagens, somos aos poucos levados a
um arrebatamento dos sentidos, a uma quase epifania, em
que se mesclam alegria, graça e luminosidade.
A notável singularidade dessa obra da fase tardia de Mozart
consiste, sobretudo, na forma como o clarinete é explorado em
suas múltiplas possibilidades melódicas e expressivas, sem
que os demais instrumentos sejam relegados a meros acompanhantes. Cada um mantém sua intensidade e sua presença sonora, ao mesmo tempo que se entrelaça aos demais.
Se o clarinete assume um papel de destaque em muitos momentos, o diálogo vivo entre ele e os instrumentos de corda
potencializa o equilíbrio delicado e vibrante do conjunto.
Pode-se dizer que Mozart reinventa suas próprias possibilidades, ao fazer desse trabalho um ponto de confluências
sonoras de instigante beleza. Nesse sentido, o Quinteto
revela-se como um verdadeiro bálsamo para o espírito e um
poderoso estímulo para a imaginação.
M A R I A ES T H ER M ACI EL
Professora de teoria literária e literatura
comparada da UFMG e autora de O livro dos Nomes
(Companhia das Letras, 2008) e de Pequena
enciclopédia de seres comuns (Todavia, 2021).
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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 criação, o Quarteto Osesp tem sua própria série
na Sala São Paulo, na qual são apresentadas obras tradicionais 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.
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JÖRG WIDMANN clarinete [compositor visitante]
primeira vez na Temporada Osesp
—
Clarinetista, compositor e regente, é um dos mais versáteis e intrigantes artistas
de sua geração. O trabalho de Widmman foi foco da Temporada 2019-20 do
Carnegie Hall, ocupando a Cadeira de Composição Richard e Barbara Debs. Suas
obras são interpretadas regularmente por orquestras como as Filarmônicas de
Viena, Berlim e Nova York, a Orquestra de Paris e a Sinfônica da BBC. Já recebeu
o Prêmio Elise L. Stoeger da Chamber Music Society do Lincoln Center (2009) e
o Prêmio de Composição Claudio Abbado, da Academia da Filarmônica de Berlim
(2006), dentre outros. Um entusiasta da música de câmara, apresenta-se como
clarinetista ao lado de artistas como Daniel Barenboim e Denis Kozhukhin e de
grupos como os Quartetos Quiroga e Hagen.
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