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VIOLINO EM FOCO: YSAŸE

13.6 segunda 20H30
VIOLINO EM FOCO: YSAŸE
CAMILA YASUDA violino

EUGÈNE YSAŸE (1858-1931)
Sonata nº 4 em Mi Menor, Op. 27 nº 4 (1923)
[PARA FRITZ KREISLER]
1. ALLEMANDA: LENTO MAESTOSO
2. SARABANDE: QUASI LENTO
3. FINALE: PRESTO MA NON TROPPO

12 MIN

ELINA SURIS violino

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Partita nº 2 em Ré Menor, BWV 1004: Excertos
1. ALLEMANDE
3. SARABANDE

9 MIN

SVETLANA TERESHKOVA violino

EUGÈNE YSAŸE (1858-1931)
Sonata nº 5 em Sol Maior, Op. 27 nº 5 (1923)
[PARA MATHIEU CRICKBOOM]
1. L'AURORE
2. DANSE RUSTIQUE

10 MIN

RODOLFO LOTA violino

NICOLÒ PAGANINI (1782-1840)
Capriccio nº 4 em Dó Menor (1802-17)
_MAESTOSO

7 MIN

KATIA SPÁSSOVA violino

PETAR CHRISTOSKOV (1917-2006)
Rapsódia nº 3, Op. 2

4 MIN

FLAUSINO VALE (1894-1954)
Prelúdios Característicos e Concertantes
para Violino Só (1922-4)
1. BATUQUE
24. VIVA SÃO JOÃO
4 MIN

SUNG-EUN CHO violino

EUGÈNE YSAŸE (1858-1931)
Sonata nº 6 em Mi Maior, Op. 27 nº 6 (1923)
[PARA MANUEL QUIROGA]
_UM MOVIMENTO: ALLEGRO GIUSTO

8 MIN

CAMILA YASUDA violino
ELINA SURIS violino
KATIA SPÁSSOVA violino
RODOLFO LOTA violino
SUNG-EUN CHO violino
SVETLANA TERESHKOVA violino

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

8 MIN

Este recital integra o ciclo Violino em
Foco: Ysaÿe, que traz a integral de
Sonatas escritas para o instrumento pelo
compositor belga — a primeira metade
delas foi ouvida no dia 23 de maio.

SOZINHO

por Paul Griffiths

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 violinista, 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 primeiro 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. Chegaram 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 escrito 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 orientam 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 mudando 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 motívica (especialmente na segunda menor ascendente) nos colocam 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 pontos alcançados: um carrilhão de luz distante; uma selvagem
décima menor aguda, como um grito; o mesmo intervalo suavizado e passado para maior; a quinta inevitável e decisiva.
Na Segunda Sonata [...], Bach não está exatamente espelhado, 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 movimentos. “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 assertivo, 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 movimento de abertura é uma allemande — pelo menos de modo
aparente, pois altera o compasso quaternário característico da allemande de Bach para o ternário, após a introdução.
Saltando a costumeira courante, Ysaÿe chega a outra dança 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 mobile, 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 expansiva. 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 deslumbrantes 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 programa 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 habanera, em Mi Maior, um tom hispânico que combina com
Manuel Quiroga, o maior violinista espanhol de sua época,
a quem ele dedicou a obra. [...]
PAU L G R I FFI T HS
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.

Leia o ensaio completo publicado
na Revista Osesp 2022:
bit.ly/2022-ensaio-ysaye

AMATO

Ysayas no Quintal

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 iniciativa: Eugène Ysaÿe. É ainda uma homenagem a todos os
grandes violinistas que o próprio Ysaÿe cita ao lado do título de cada uma das Sonatas. Por fim, dedico essa composição 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 ciclo 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 entrelaçadas 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 instrumentistas 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)
LU IZ A M ATO
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.

CAMILA YASUDA violino
—
Natural de São Paulo, iniciou seus estudos com Yoshitame e Elisa Fukuda. De 1994
a 1997, aperfeiçoou-se sob a orientação de Corrado Romano no Conservatório de
Música de Genebra, onde obteve os diplomas de Perfectionnement e Virtuosité.
No Conservatório, foi agraciada com o Premier Prix de Virtuosité de Violon e o
Prêmio Especial Albert Lullin. Em 1998, ingressou como bolsista no mestrado em
Música na Universidade de Yale, sob a orientação de Syoko Aki. Já atuou como
solista da Orquestra Experimental de Repertório, da Camerata Fukuda, da
Orchestre de la Suisse Romande e da própria Osesp, da qual faz parte desde 2006.

ELINA SURIS violino
—
Nascida na Moldávia, começou a estudar violino aos sete anos. Aos 10, fez seu primeiro
concerto com a Filarmônica Nacional da Moldávia, e, aos 15, recebeu o 1º Prêmio no
Concurso Nacional do país. Estudou no Conservatório Tchaikovsky de Moscou, na
classe de E. A. Tchugayeva. Foi spalla da Sinfônica dos Estudantes do Conservatório,
da Filarmônica Nacional da Moldávia e da Sinfônica de Ribeirão Preto, além de
Primeiro Violino do Quarteto da Rádio e TV Moldava. Já se apresentou em países
como França, Alemanha e Suíça. Em 1993, foi convidada para lecionar na Academia
de Música da Moldávia. Como solista, apresenta os Concertos de Beethoven, Brahms,
Tchaikovsky e Bach, entre outros. Nos últimos seis anos, foi professora de violino
na FMU | FIAM-FAAM e, atualmente, é Diretora Artística do Musykanto Ensemble.
Elina ingressou na Osesp em 2003.

SVETLANA TERESHKOVA violino
—
Natural de Kerch, na região da Crimeia, estudou nas melhores escolas de
música de seu país e região, em cidades como Novosibirsk, Odessa e Moscou.
Vencedora do Concurso Internacional de Música da Câmara de Moscou,
Svetlana já se apresentou como solista e camerista em muitos países e reside
no Brasil desde 2001, quando passou a integrar a Osesp. Em seus anos no país,
apresentou-se em séries de música de câmara como a Solistas da Osesp e em
instituições como a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, o Festival de Campos
do Jordão e o Masp. Uma das fundadoras do Art String Quartet, Svetlana busca
sempre inovar, diversificar e compartilhar a arte e o conhecimento que possui,
enriquecendo o ambiente cultural à sua volta.

RODOLFO LOTA violino
—
Na Osesp desde 2013, Rodolfo Lota é natural do Rio de Janeiro. Bacharel em Música pela Unesp,
foi aluno de Laércio Diniz, Elisa Fukuda, Ayrton Pinto e Luiz Amato. Participou dos festivais
Summer Music Academy, em Pensacola (EUA), e Collegium Musicum Schloss Pommersfelden,
na Alemanha, além do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Venceu os concursos Jovem
Solista Eleazar de Carvalho, Jovem Solista da Experimental de Repertório e Jovem Solista
da Sinfônica de Porto Alegre. Rodolfo integrou as orquestras Jovem do Estado de São Paulo,
Experimental de Repertório, Camerata Fukuda, Filarmônica de São Bernardo do Campo,
Bachiana Filarmônica, Sinfônica da USP e Orquestra de Câmera da Unesp.

KATIA SPÁSSOVA violino
—
Nascida na cidade de Pernik, na Bulgária, formou-se pela Academia Nacional de
Música Pantcho Vladigherov, de Sófia, onde estudou com Eugênia Maria Popova,
concluindo também seu mestrado em Violino. Participou de várias formações
orquestrais, como a Camerata Collegium Musicum – Bankya e a Orquestra Sinfônica
da Academia de Música de Sófia, com a qual realizou turnês pela Alemanha, Áustria,
Holanda, Itália, Iugoslávia e Romênia. Em 1992, mudou-se para o Brasil, a convite da
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Em 1994, transferiu-se para São Paulo, passando
a integrar a Osesp. Atuou como solista nessas duas orquestras e também com a
Sinfônica de Sorocaba. Como camerista, foi premiada no Concurso Nacional Cidade de
Araçatuba. A convite do selo Som Puro, gravou um ciclo de peças para violino e piano,
acompanhada por Ljubislava Beltcheva.

SUNG-EUN CHO violino
—
Nascida em Seul, na Coreia do Sul, iniciou seus estudos de violino aos cinco anos. Graduouse pela Universidade Nacional de Seul como a primeira colocada na Academia. Ganhou o 2º
Prêmio do Concurso da Sociedade Musical da Coreia (1992) e apresentou-se como solista
no Centro de Artes de Seul com a Orquestra do Festival da Universidade (1993), com a
Orquestra de Câmara da Coreia (1994) e com a Orquestra de Câmara, da qual foi também
spalla. Em 1995, ingressou no Master of Music na renomada Manhattan School of Music,
em Nova York. Durante esse período, Sung venceu o Concurso Internacional de Artistas e se
apresentou inúmeras vezes em salas de concerto como o Lincoln Center e o Carnegie Hall.
Em 1998, passou a integrar a Osesp, com a qual já viajou em diversas turnês internacionais.
Atualmente faz parte do Vesper Trio e da São Paulo Chamber Soloist.
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