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ANDERSON FARINELLI violino
TATIANA VINOGRADOVA violino
CAROLINA KLIEMANN violino
CÉSAR A. MIRANDA violino
FLORIAN CRISTEA violino
AMANDA MARTINS violino

TEMPORADA 2022

23.5 segunda 20H30 

ANDERSON FARINELLI VIOLINO
TATIANA VINOGRADOVA VIOLINO
CAROLINA KLIEMANN VIOLINO
CÉSAR A. MIRANDA VIOLINO
FLORIAN CRISTEA VIOLINO
AMANDA MARTINS VIOLINO

EUGÈNE YSAŸE (1858-1931)
Sonata nº 1 em Sol Menor, Op. 27 nº 1 (1923)

[PARA JOSEPH SZIGETI]
1. GRAVE
2. FUGATO: MOLTO MODERATO
3. ALLEGRETTO POCO SCHERZOSO
4. FINALE CON BRIO
16 MIN

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Partita nº 3 em Mi Maior, BWV 1006: Excertos
1. PRÉLUDE
3. GAVOTTE EN RONDEAU
7. GIGUE
7 MIN

EUGÈNE YSAŸE (1858-1931)
Sonata nº 2 em Lá Menor, Op. 27 nº 2 (1923)

[PARA JACQUES THIBAUD]
1. PRÉLUDE – OBSESSION
2. MALINCONIA: POCO LENTO
3. SARABANDE – DANSE DES OMBRES
4. LES FURIES: ALLEGRO FURIOSO
13 MIN

NATHAN MILSTEIN (1904-92)
Paganiniana 
7 MIN

FLAUSINO VALE (1894-1954)
Prelúdios Característicos e Concertantes para

Violino Só: Excertos (1922-4) 
6. REPENTE
4. BRADO ÍNTIMO
5. TICO-TICO
6 MIN

EUGÈNE YSAŸE (1858-1931)
Sonata nº 3 em Ré Menor, Op. 27 nº 3 – Balada (1923)

[PARA GEORGES ENESCU]
_UM MOVIMENTO: LENTO MOLTO SOSTENUTO. ALLEGRO IN TEMPO

GIUSTO E CON BRAVURA 
7 MIN

LUIZ AMATO (1960)
Ysayas no Quintal (2022) [ENCOMENDA OSESP]

[ESTREIA MUNDIAL]
8 MIN

Esta é uma ocasião especial. O violino, acostumado 
a ouvir outros instrumentos abaixo do Sol Médio, que é o 
limite de sua extensão inferior, agora está só. E o violinis-
ta, normalmente um parceiro ou uma estrela num grande 
grupo, está sozinho. 

[...]

É rara a música que transmite a textura do estudo e ainda 
encontra espaço para outros ouvidos — dos ouvintes. [...] 
antes de Ysaÿe, elas se limitavam às Três Sonatas e às Três 
Partitas de Bach e aos 24 Caprichos de Paganini. Essas 
obras estão na mente de Ysaÿe quando ele escreve as Seis 
Sonatas, [...] entre 1923 e 1924. Elas estão sob os dedos de 
sua mente. Ele está só, mas não sozinho. Há fantasmas 
na sala. 

A essa altura, aos 60 e poucos anos, ele pode contemplar 
seu caso de paixão com o violino, que começou aos 4 anos 
de idade. Seu pai, violinista e maestro em Liège, foi o pri-
meiro professor. Mais tarde, estudou com Wieniawski, em 
Bruxelas, e Vieuxtemps, em Paris. Por volta dos 20 anos, foi 
reconhecido como o virtuose mais notável de sua geração, 
com uma insistência incomum (para a época) em música 
de substância. [...] Os compositores o adoravam. Chega-
ram para ele obras do colega belga César Franck (a Sonata 
foi um presente de casamento), de Chausson (o Poème, o 
Concerto), de Debussy (um Quarteto). Ele mesmo havia es-
crito oito concertos, além de muitas outras obras para seu 
instrumento. Porém, mais presentes enquanto escreve do 
que todas as memórias pessoais são aqueles que o orien-
tam e o incitam: Bach e Paganini. [...] 

A primeira obra é uma Sonata que espelha a primeira de 
Bach, na mesma tonalidade, em Sol Menor (mas mudan-
do para sua relativa maior, Si Bemol, no plácido terceiro 
movimento), e com aproximadamente o mesmo desenho 
lento-rápido-lento-rápido, com fugato na segunda posição 
(apenas o de Ysaÿe é mais consistentemente rápido). O que 
surpreende nessa época de regresso ao neoclassicismo de 
Bach — a época do Concerto para Piano e Instrumentos de 
Sopro, de Stravinsky, e da Suíte para Piano, de Schoenberg 

— é a falta de contenção e ansiedade. Bach não está sendo 
redescoberto. Bach sempre esteve aqui. 

[...]

O violinista deve cultivar sua solidão, fechar-se a (ou digerir) 
todos os conselhos e alertas para aprofundar o diálogo com 
o texto, atuando não no século xx, xviii ou xxi, mas naquele
momento-nunca em que a música acontece. Ouça-o. Logo
no início, os acordes de quatro notas e a insistência motívi-
ca (especialmente na segunda menor ascendente) nos co-
locam não tanto com Bach ou Ysaÿe, mas com o peso e o
esforço para o próximo passo. No final desse movimento, a
Sonata inclui a própria sombra em uma passagem tocada
sul ponticello perto da parte. E depois há os finais, os pon-
tos alcançados: um carrilhão de luz distante; uma selvagem
décima menor aguda, como um grito; o mesmo intervalo su-
avizado e passado para maior; a quinta inevitável e decisiva.

Na Segunda Sonata [...], Bach não está exatamente espe-
lhado, mas enfaticamente presente. A "Obsessão" de Ysaÿe 
é com música que é, em si, obsessiva: o prelúdio da Partita 
em Mi Maior, de Bach, da qual várias frases são respondidas, 
desviadas, ecoadas e desenvolvidas, em um contexto de Lá 
Menor. Mas a música também é obcecada pela melodia do 
Dies Irae [Dia de Ira], que aparece em todos os quatro mo-
vimentos. “Malinconia” [Melancolia], o movimento lento em 
Mi Menor (ou em modo frígio) tocado com surdina, desliza, 
no final, de uma suave atmosfera de música folclórica para 
o canto gregoriano. A “Danse des Ombres” [Dança das
Sombras], em Sol, converte o gregoriano, primeiro, em uma
sarabanda em pizzicato e, em seguida, em seis variações
e outros avatares — outra canção folclórica, uma musette,
uma invenção a duas vozes em tom menor, e assim por
diante — antes de terminar com a sarabanda novamente,
agora tocada com arco. Finalmente, “Les Furies” [As Fúrias]
restaura a força e o caráter do primeiro movimento e, por
fim, a tonalidade de Lá Menor.

[...]

A Terceira Sonata é um único movimento, cujo título, Ballade 
[Balada], sugere de forma adequada uma combinação de 
virtuosismo e impulso narrativo, à maneira de Chopin ou 
Brahms. Assim, a parte principal do movimento, em Ré 
Menor, é toda uma cadeia de extensões do tema asserti-
vo, orgulhoso, em ritmo de notas pontuadas. Tal música 
apaixonada não poderia simplesmente começar do nada; 
deve ser precedida por uma introdução (uma espécie de 
preparação, em cordas duplas) e o que se poderia chamar 
de uma pré-introdução in modo di recitativo, lenta e dando 
destaque a um trecho de melodia cromática.

Com a Quarta Sonata, Ysaÿe volta para mais perto do 
modelo de Bach — explicitamente ao modelo das Partitas. 
Como nas Partitas em Si Menor e em Ré Menor, o movimen-
to de abertura é uma allemande — pelo menos de modo 
aparente, pois altera o compasso quaternário característi-
co da allemande de Bach para o ternário, após a introdução. 
Saltando a costumeira courante, Ysaÿe chega a outra dan-
ça lenta, a sarabanda, para o segundo movimento, escrito 
no esperado compasso ternário e evidenciando um ostinato 
oculto: um fragmento de escala descendente, Lá-Sol-Fá-Mi, 
recorrente em cada compasso. O finale, um perpetuum mo-
bile, traz de volta a allemande para sua seção intermediária, 
sendo, por outro lado, um pouco semelhante a uma giga. [...] 
Os três movimentos são em Mi Menor, mas o finale muda 
para Maior perto do fim.

Diferente mais uma vez, a Quinta Sonata em Sol Maior é um 
ensaio sobre o pitoresco. O primeiro movimento, “L’Aurore” 
[O Amanhecer], pinta uma impressão de nascer do sol em 
suas duas primeiras frases lentas, erguendo-se da quinta 
justa no limite inferior do instrumento, Sol-Ré. Em seguida, 
a imagem é criada novamente, de forma muito mais ex-
pansiva. A pura ascensão diatônica do segmento inicial se 
torna, na repetição, uma dissonância gritante, e essa ideia 

— Ré-Mi-Si-Fá, mais tarde ampliada para Ré-Sol-Mi-Si 
Bemol — é desenvolvida alcançando registros mais altos 
e recuperando clareza harmônica para terminar com des-
lumbrantes arpejos. A mesma ideia é então a semente de 
uma danse rustique, motivo que aparece em todas as fases 
do movimento.

Talvez imaginando a performance das Sonatas num pro-
grama só, Ysaÿe trabalhou para que a última obra fosse 
um finale adequado. A certa altura intitulada “Fantaisie” 
[Fantasia], pode ser descrita como uma cadenza com ha-
banera, em Mi Maior, um tom hispânico que combina com 
Manuel Quiroga, o maior violinista espanhol de sua época, 
a quem ele dedicou a obra. [...]

SOZINHO
por Paul Griffiths

Leia o ensaio completo publicado 
na Revista Osesp 2022:

bit.ly/2022-ensaio-ysaye

PAUL GRIFFITHS
O galês é escritor, libretista e crítico de 
música. Fazem parte de sua bibliografia os 
livros A Música Moderna (1998) e História 
Concisa da Música Ocidental (2007). Entre seus 
romances, vale destacar a fantasia histórica 
e humorística Mr. Beethoven (2021).
disgwylfa.com.

“Sozinho” é o texto de encarte do CD 
Eugène Ysaÿe: Sonates Pour Violin.
Thomas Zehetmair, violino. ECM, 2004. 

Tradução: Ana Luiza Araujo.

Essa peça é dedicada aos violinistas da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, dentre os quais tenho 
inúmeros amigos queridos. É dedicada também ao maior 
mentor de todos nós, violinistas, alvo desta valorosa inicia-
tiva: Eugène Ysaÿe. É ainda uma homenagem a todos os 
grandes violinistas que o próprio Ysaÿe cita ao lado do tí-
tulo de cada uma das Sonatas. Por fim, dedico essa com-
posição ao grande bandolinista e amigo Izaias Bueno, que 
muito me inspirou e talvez represente a parte mais afetiva 
de todas as minhas influências musicais. O título Ysayas no 
Quintal foi escolhido por conta de um sonho, no qual Ysayas 
tocava e trocava ideias comigo, num quintal hipotético e 
com exuberante mata atlântica.

A obra foi idealizada para ser apresentada por seis exímios 
violinistas, preferencialmente, logo após a execução do ci-
clo completo das Seis Sonatas de Ysaÿe, tocadas de forma 
sequencial; mas (como por ocasião de sua estreia) pode 
funcionar muito bem ao final de um ciclo de dois concertos 
(com três Sonatas cada). Em ambos os casos, é exigida do 
público uma memória musical ativa pois, despertando um 
prazeroso jogo de reminiscências — "de qual Sonata é esse 
tema?” –, a peça contém várias citações.

Todas as Sonatas são citadas. As citações vêm entrelaça-
das entre vozes e modificadas, outras vezes exatamente 
como no original, mas despontando aos poucos, como se 
filtradas de uma massa sonora. Por essa razão é preferível 
o conhecimento específico das Sonatas por parte dos ins-
trumentistas envolvidos, da seguinte forma: o Violino I da
peça deve ser preferencialmente atribuído ao violinista que
tocar a Sonata I no ciclo, o Violino II será executado pelo
violinista que enfrentará a "Obsession", o Violino III será o
violino que toca a Ballade e assim por diante.

(2022)

AMATO
Ysayas no Quintal 

LUIZ AMATO 
Violinista, compositor e professor da Unesp. 
Bacharel pela USP, mestre pelo New England 
Conservatory de Boston (EUA) e doutor pela 
Universidade da Califórnia em Santa Barbara 
(EUA), todas as graduações em Performance 
Violinística, foi spalla da Orquestra Sinfônica 
Municipal de São Paulo, da Amazonas 
Filarmônica e Brasil Jazz Sinfônica. 

ANDERSON FARINELLI violino

—

Iniciou seus estudos na Fundação das Artes de São Caetano do Sul e formou-se 

em Violino pela Universidade de São Paulo (USP) – Ribeirão Preto. Aperfeiçoou-se 

com Emmanuele Baldini, Chaim Taub, Cláudio Cruz, Pablo de León, Laércio Diniz e 

Paulo Henes (violino barroco). Integrou as orquestras de câmara da Universidade 

Estadual Paulista (Unesp), Experimental de Repertório e as sinfônicas de Ribeirão 

Preto e Santo André. Antes de se juntar oficialmente à Osesp em 2015, atuou 

como músico convidado de 2012 a 2013. Em 2001, participou do Festival de 

Música de Prados como solista e professor.

CAROLINA KLIEMANN violino

—

Natural de Curitiba, estudou com Edna Savytzky, Hildegard Soboll Martins, 

Fredi Gerling e Paulo Torres. Aperfeiçoou-se com Elisa Fukuda de 1992 a 2002 

e formou-se pela Unesp com Ayrton Pinto. Teve aulas ainda com Corrado 

Romano, Bernard Hartog e Axel Gehrad. Conquistou os primeiros prêmios nos 

Concursos Nacional de Violino da Sinfônica da USP, Paulo Bosísio e Jovens 

Solistas da Orquestra Experimental de Repertório (OER). Antes de se juntar à 

Osesp, integrou as Sinfônicas Municipal de São Paulo e da USP e a OER; liderou 

os Segundos Violinos da Filarmônica de São Bernardo do Campo; e foi spalla da 

Camerata Fukuda e da Filarmônica Juvenil da UFPR.

TATIANA VINOGRADOVA violino

—

Nascida na cidade de Perm, na Rússia, começou seus estudos de violino aos seis 

anos e, aos 12, entrou na escola especial de música do Conservatório de Kiev, na 

Ucrânia. Aos 18 anos, mudou-se para Moscou e teve aulas com os professores 

Zorya Shikhmurzaeva e Eugeny Bushkov, no Conservatório de Tchaikovsky, onde 

permaneceu até os 24 anos. Nesse mesmo período, participou das orquestras de 

música de câmara Quatro Estações e Kremlin, com as quais viajou o mundo. No 

Brasil, venceu o 10º Concurso Nacional de Cordas Paulo Bosísio em 2003. Além de 

integrar o naipe de Violinos da Osesp, participa também do Art String Quartet.

CÉSAR A. MIRANDA violino

—

Iniciou os estudos musicais aos 12 anos no Conservatório Villa-Lobos de Osasco, 

sua cidade natal. Em 1990, entrou para a Sinfônica de Santo André e, em 1996, 

passou a integrar concomitantemente a Sinfônica Municipal de São Paulo, 

permanecendo em ambas as orquestras até 1999, ano em que ingressa na Osesp. 

Nos festivais de música dos quais participou — Campos do Jordão, Curitiba, 

Londrina e Itu —, fez masterclasses com renomados violinistas, como Régis 

Pasquier, Eric Friedman, Jerrold Rubinstein, Guillaume Sutre e Evgenia Popova. 

Foi aluno de Cecília Guida, Ayrton Pinto e Cláudio Cruz. César atua também como 

spalla da Bachiana Filarmônica Sesi-SP.

FLORIAN CRISTEA violino

—

Florian Cristea nasceu na Romênia em 1967 e teve os primeiros ensinamentos 

musicais com o pai, Gica Cristea, um dos mais renomados violinistas do seu 

país natal. Frequentou a escola de música até 1983, quando entrou para o 

Conservatório de Bucareste e começou a vencer concursos, como o 1º Prêmio na 

Competição Nacional de Música de Bucareste. Em 1985, tornou-se aluno de Ion 

Voicu e, após 1990, participou de várias orquestras romenas e realizou turnês pela 

Alemanha, Suíça, França, Estados Unidos, Finlândia e Turquia.

AMANDA MARTINS violino

—

Concluiu seu bacharelado na Universidade Mozarteum em Salzburgo, Áustria, 

com orientação da violinista Klara Flieder. Teve profundo contato com grupos 

de câmara, tanto em formações pequenas – com orientação do professor Reiner 

Schmidt –, quanto em grupos maiores, atuando junto à Salzburg Chamber 

Soloists, à Camerata Salzburg e como spalla da Philharmonie Salzburg. Atuou 

durante dois anos como Violinista Categoria Solista B da Orquestra Sinfônica 

Municipal de São Paulo. Atualmente integra o naipe de Violinos da Osesp, é 

membro do Percorso Ensemble, Professora Assistente da classe de Violino

e idealizadora do Grupo de Música Antiga da Academia da Osesp.
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