TEMPORADA 2022
14/AGO
QUARTETO OSESP
JÖRG WIDMANN clarinete

14/AGO domingo 18H
QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
DAVI GRATON VIOLINO
PETER PAS VIOLA
RODRIGO ANDRADE VIOLONCELO
JÖRG WIDMANN CLARINETE [compositor visitante]

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

JÖRG WIDMANN (1973)
Quarteto nº 3 — Jagdquartett (2003) [estreia brasileira]
12 MIN
/INTERVALO 20 MIN

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–91)
Quinteto para Clarinete e Cordas em Lá Maior, KV 581 (1789)
1. ALLEGRO
2. LARGHETTO
3. MENUETTO. TRIO
4. ALLEGRETTO CON VARIAZIONI
30 MIN

De 18 a 20/AGO, em concertos com a Osesp, assista
às três facetas de Jörg Widmann — compositor,
clarinetista e regente —, em programa que traz como
solista sua irmã, a violinista Carolin Widmann.

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.

J. WIDMANN

[compositor visitante]
Quarteto nº 3 — Jagdquartet

O Jagdquartett [Quarteto de Caça], de 2003, é o terceiro quarteto de cordas de Jörg Widmann. Tal qual seu
segundo quarteto, o Choralquartett, Jagdquartett começa com um gesto visível: depois de um curto grito de
alerta dos instrumentistas, segue-se logo uma citação de
Papillons, Op. 2, de Robert Schumann. Esses dois elementos
reaparecem durante toda a peça, segundo níveis variados
de reconhecimento dentro do organismo furioso e veloz da
partitura. Os contornos engendram novas formas enquanto o material inicial retoma ocasionalmente ao primeiro
plano — anunciado por um grito dos instrumentistas — a
fim de ser novamente digerido ou transformado, sugerindo
um estudo rítmico em um campo de experimentação harmônica. Em raras ocasiões, há momentos de pausa, como
se os musicistas estivessem testando a atmosfera, sentindo seu clima antes de continuar brincando com a peça
em campos e florestas de notas. É uma caça por uma interpretação alegre, uma perseguição, o chicote estalando, uma caça por algo a ser alvejado: o som, o intérprete,
talvez o compositor? Um último grito, morendo, dal niente...
A vítima não é o público, em todo caso.
Quando comparamos a produção de quartetos de cordas
no século xviii àquela do tempo de Schumann, percebemos
uma diminuição considerável. Schumann compôs apenas
três quartetos completos, todos em 1842, em seu assim chamado “ano da música de câmara”. Jörg Widmann, que tem
o compositor entre suas maiores inspirações, terminou uma
série de cinco quartetos de cordas em 2005, com a mesma
idade que este. A sequência desses quartetos, todos em um
só movimento, representa a forma do quarteto tradicional:
Jagdquartett seria o movimento intermediário rápido, o
scherzo. A obra é áspera e selvagem, no estilo de Florestan,
heterônimo de Schumann. A caça começa no andamento
allegro-vivace-assai, com o tema final dos Papillons, frequentemente citado em outras obras de Schumann. Ao final, Widmann acaba por desmantelar o material temático
de seu quarteto intenso, esburgando sua presa.
©Schott Music
Tradução de Catherine Carignan.

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.

©Marco Borggreve

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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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
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