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10, 11 e 12/MAR
OSESP
NEIL THOMSON regente
TEDI PAPAVRAMI violino

10.3 quinta 20H30
11.3 sexta 20H30 CONCERTO DIGITAL
12.3 sábado 16H30
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP
NEIL THOMSON REGENTE
TEDI PAPAVRAMI VIOLINO

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)
		
Bachianas Brasileiras nº 2: O Canto da Nossa Terra (1930)
6 MIN

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
Concerto para Violino em Ré Menor, Op. 47 (1903-4)
1. ALLEGRO MODERATO
2. ADAGIO DI MOLTO
3. ALLEGRO MA NON TANTO
31 MIN
/INTERVALO 20 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)
Uirapuru (1917)

		

20 MIN

MAURICE RAVEL (1875-1937)
La Valse (1919-20)
12 MIN

VILLA-LOBOS

Bachianas Brasileiras nº 2: O Canto da Nossa Terra

Criollo, criolo, créole, crioulo. Presente em várias línguas,
a palavra carrega inúmeras acepções, trazendo referências
à origem territorial, étnica ou ancestral das pessoas. As
culturas, impregnadas por suas práticas históricas de preservação do sangue, de linhagem e também de integração,
conferem ao termo significados próprios e por vezes contraditórios entre si. As gerações brincam com ele e as diferentes regiões de cada país também. O homem da cidade e o
homem do campo usam o mesmo termo, mas falam de coisas diferentes. Seja qual for o significado imediato que desperta em cada um de nós, a palavra é um convite a pensar
identidade, origem, pertencimento, aceitação e tolerância.
O significado atribuído a ela reflete a relação que estabelecemos com a heterogeneidade humana.
No campo da música, os processos de colonização, imigração e miscigenação característicos de cada nação
contemporânea resultaram na criação de obras de artes
permeadas por alguma das múltiplas acepções da palavra
criollo. O conjunto das Bachianas Brasileiras, de Villa-Lobos,
é um claro exemplo, pois ao mesmo tempo que rende homenagem a um dos grandes expoentes da cultura musical
germânica, propõe retratar um Brasil amplo e heterogêneo.
Inspiradas no legado de Bach, as Bachianas nº 2 utilizam uma orquestra bem mais complexa que aquela conhecida no período barroco. Em um processo similar ao
das sociedades ao longo da história, a maquinaria musical
da orquestra somou vozes para construir sua identidade e
potencializar sua força expressiva. Escrita em quatro movimentos, prática comum na composição de sinfonias desde
o período clássico, a peça propõe um crescendo instrumental e dramático no qual diferentes instrumentos encarnam
os vários fios da trama. Nos concertos desta semana, a
Osesp apresenta o segundo movimento das Bachianas, a
“Ária: O Canto da Nossa Terra”.
Aqui, o violoncelo solo e o saxofone desenham um canto profundo que cria sua identidade por meio de diálogos
entre os dois instrumentos e da relação que tramam com
os demais integrantes da orquestra. Villa-Lobos retrata o
“cantar da nossa terra” numa obra que faz também referência ao capadócio, ao sertanejo e ao caipira, e ainda leva o
ouvinte circular por diferentes espaços onde se pode ser ora
local, ora forasteiro; ora bem-vindo, ora rejeitado. Se pode
ser crioulo, mulato, caboclo, negro, branco, judeu, índio, cosmopolita, caipira, gaúcho, sertanejo. Que a universalidade
da música e a experiência coletiva da orquestra e do concerto nos inspirem a criar mais cantos de terras onde cada
um tem voz e onde cada uma dessas vozes constituem o
mais caloroso e belo dos pronomes: nós.
(2014, revisado em 2022)
LU CR ECI A CO LO M I N A S
é Programadora Artística da Orquestra Sinfônica Nacional
da Nova Zelândia, mestre em Performing Arts Administration
pela Roosevelt University e bacharel em música pela Unesp, foi
assessora artística na Fundação Osesp entre 2011 e 2014.

SIBELIUS

Concerto para Violino

Quando Jean Sibelius completou 70 anos, um grande
banquete foi organizado em sua homenagem. Entre os convidados estavam todos os antigos presidentes da Finlândia
ainda vivos e os primeiros-ministros da Dinamarca, da Noruega e da Suécia. Essa ilustre companhia dá bem a medida
da importância deste compositor que passou a ser símbolo
da identidade musical finlandesa e figura de proa dentre os
compositores escandinavos, mas ainda não reflete a dimensão internacional que seu nome viria alcançar.
Sibelius nasceu em 1865 na pequena cidade de Hämeenlinna
e se mudou em 1885 para a capital, Helsinque, onde pretendia se firmar como advogado. Tais planos foram rapidamente deixados de lado em favor da música. Antes de
se decidir pela composição, pensava a sério na carreira de
violinista profissional, mas ele mesmo acabou achando que
não tinha temperamento adequado aos palcos e, não sem
sofrimento, desistiu do violino. Completou a formação musical em Helsinque, depois em Berlim e Viena. E ainda que,
como era a praxe na Europa de então, seu estilo inicial fosse
fortemente calcado nos modelos clássicos vienenses, foi a
identidade nórdica, procurada voluntariamente e cuidadosamente cultivada, que o catapultou para a fama.
Começou a carreira de sinfonista homenageando os românticos alemães e russos (especialmente Tckaikovsky) e
também o austríaco Bruckner, mas terminou encontrando
uma linguagem pessoal e atemporal. No século xix, o centro
irradiador da música sinfônica havia sido Viena e ainda era
assim no início do século xx. Muito da música que se escreveu neste período soa vienense, seja sua origem a Áustria, a
Boêmia ou a Hungria. Os temas podiam buscar o folclore, a
cor local, mas havia uma estética globalizante.
Embora tenha estudado em Viena, Sibelius conseguiu incorporar as influências dos principais compositores do
passado recente e de sua época, sem, no entanto, perder
a própria voz. Desenvolveu uma linguagem sinfônica própria e profundamente conectada ao espírito e às paisagens
nórdicas, o que, paradoxalmente, é exatamente o que lhe
confere indiscutível universalidade. “Se queres ser universal,
começa por pintar a tua aldeia.” A frase de Leon Tolstói se
encaixa perfeitamente à obra de Jean Sibelius.
[...]
Em 1903, nasceu a quarta filha de Sibelius, Katarina. O compositor tentava administrar o crescente sucesso profissional
e o temperamento instável, que adicionava ao alcoolismo a
tendência de gastar dinheiro sem qualquer planejamento,
o consumo exagerado de remédios e as noitadas com amigos. Em 1904, a mudança para uma casa próxima ao lago
Tuusula, que viria a ser a moradia definitiva da família, foi
uma medida tomada para fugir das tentações de Helsinque.
Data também desse ano o Concerto para Violino.
Apesar de ter começado os estudos musicais pelo piano,
como adolescente Sibelius se encantou pelo violino, que,
como sabemos, chegou a dominar admiravelmente. Não é
surpreendente, portanto, que escreva para o violino com
intimidade evidente e que explore em sua partitura um universo de efeitos e sonoridades. O Concerto em Ré Menor é
um dos mais difíceis para o instrumento e um favorito de
plateias no mundo todo. Muitas razões justificam tal popularidade: o virtuosismo instrumental que requer, além de
técnica refinadíssima, um temperamento apaixonado; a riqueza da invenção melódica; o rigor da construção formal;
a variedade do colorido orquestral; a grandiosidade deliberada; e o traço evocativo, dramático, que traz à mente
imagens de estepes glaciais, cheias de abismos, terrenos
escorregadios, lobos famintos e perigos de toda sorte.
A música é organicamente construída, sem seguir o formato padronizado da forma sonata, e elabora lenta e meticulosamente os motivos que crescem e se aglutinam como
um tecido lógico, em crescendo emocional que cria impacto
inescapável. Em que pese a escrita mais sombria do acompanhamento, ao violino e à orquestra são dados materiais
igualmente importantes e assim se estabelece um cunho
verdadeiramente sinfônico, sem nada da leveza habitual
das partes orquestrais de concertos. A peça caminha de
tenso drama existencial, com uma cadência estendida ocupando a maior parte do movimento central, para o caráter
escancaradamente cigano, quase paganiniano do terceiro,
uma polonaise cheia de fogos de artifício e sensualidade,
em progressão que parece tão natural que em nenhum momento sentimos que o virtuosismo é um fim em si mesmo.
Depois de uma estreia recebida com simpatia, mas não entusiasmo, em parte por falha do solista, que não estava à
altura da partitura, em parte pela escassez do tempo de
ensaio, Sibelius fez várias revisões que visavam uma depuração das ideias e que resultaram no concerto que se conhece hoje. Para muitos, é possível identificar na música circunstâncias da própria vida do mestre, que no momento da
criação da obra já era aclamado como o grande compositor
de seu país, tinha vida bastante confortável e casamento
estável, mas ao mesmo tempo sofria com a tendência à
melancolia, refletida na bebida e na insolvência financeira que causavam preocupação à família e aos amigos. O
concerto se desenvolve sobre bases formais e harmônicas
sólidas, mas é permeado de uma tensão constante, de angústia e instabilidade que fazem com que, apesar do brilho
e da exuberância excitante, chegue perto da alegria, mas
nunca a atinja verdadeiramente.
Texto retirado da Revista Osesp 2022
L AU R A RÓ N A I
é doutora em música e flautista. Professora titular da Unirio,
é chefe do Departamento de Canto e Instrumentos de Sopro
e diretora da Orquestra Barroca. Foi colaboradora das
revistas Early Music America, Flute Talk, Goldberg e Fanfare.

VILLA-LOBOS
Uirapuru

O hiato entre a data declarada de composição (1917)
e a estreia (1935, em Buenos Aires) sugere que Uirapuru é
um dos casos em que Villa-Lobos apôs à partitura a data
de concepção da obra, ao invés da data real de composição.
No caso de Uirapuru, que, dentre suas obras executadas
com mais frequência, é a mais original e intransigentemente moderna, a fixação da data de 1917 daria ao compositor
a primazia na utilização de certos procedimentos musicais
com que, em tese, ele só teria se familiarizado quando viveu
em Paris nos anos 1920. O fato é que Uirapuru é, em larga
escala, baseado em uma de suas primeiras obras sinfônicas,
Tédio de Alvorada, poema sinfônico de 1916 (estreado em
1918), e soa bem provável que Villa-Lobos tenha trabalhado na radicalização de sua realização estética ao longo da
década de 1920.
Uirapuru é um filho do modernismo internacional. Villa-Lobos
não só manifesta seu constante interesse pela riqueza de
textura, expansão tonal, colorido orquestral, fluidez de
forma, simetria melódica e releitura de suas referências
composicionais (sobretudo Wagner, Debussy e Stravinsky),
como cria uma sonoridade especificamente brasileira, sem
se servir diretamente de elementos folclóricos — e é exatamente essa atitude que faz dele um dos supremos inventores da cultura brasileira.
O compositor criou um argumento para a realização em
forma de balé, talvez na esperança de que Diaghilev se interessasse em incluí-lo no repertório dos Ballets Russes, colaboração que, infelizmente, nunca se materializou. O uirapuru é um pássaro notável, mesmo dentro da biodiversidade
amazônica. Por viver somente nas profundezas da floresta
e ter um canto extraordinariamente melodioso, afinado e
variado, cujo poder de sedução faria todas as outras espécies ficarem em silêncio, o uirapuru carrega consigo uma
forte carga mítica.
No enredo do bailado, grupos indígenas se veem embrenhados na floresta pela magia do canto do pássaro. Lá, uma
jovem caça o uirapuru e o vê se transformar num jovem
guerreiro. Ao final, morto por um índio invasor, ele volta a
ser pássaro. Enredo e música produzem um eco bastante
filtrado do Prelúdio à Tarde de um Fauno, de Debussy, e do
Pássaro de Fogo, de Stravinsky. Villa-Lobos, sem o interesse
pelo canto real à maneira de Messiaen, transforma o tema
do uirapuru num modelo de simetria estilizada, que abre
espaço a uma complexa rede de crescimento formal e harmônico. Especialmente depois de ser gravado por Leopold
Stokowski, Uirapuru tornou-se, merecidamente, um cartão
de visitas do Villa-Lobos modernista.
(2014)
FA B I O Z A N O N
é violonista, Professor Visitante na Royal Academy of Music
e autor de Villa-Lobos (Série “Folha Explica”, Publifolha,
2009). Desde 2013, ele é o Coordenador ArtísticoPedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

RAVEL

La Valse

Não há obra sinfônica de Maurice Ravel que não se
constitua numa aula de orquestração. No caso de La Valse
[A Valsa], poema coreográfico composto entre 1919 e 1920,
chegamos ao ápice do virtuosismo sinfônico e do domínio da
técnica de composição. A admiração de Ravel pela dança vienense tem precedentes no ciclo Valsas Nobres e Sentimentais,
de 1912. Mas, como disse o próprio autor, em La Valse predomina a joie de vivre da valsa francesa.
A obra foi encomendada ao compositor por Sergei Diaghilev,
mas este jamais a encenou como um balé: a estreia, em
dezembro de 1920, deu-se em forma de concerto e, até os
dias de hoje, a peça tem sido predominantemente executada dessa maneira.
La Valse é obra de referência no repertório de todas as
grandes orquestras mundiais. Ravel arquiteta uma série
de temas valsantes, em tratamento formal rapsódico, embora o mais importante na composição sejam a textura
e o tratamento motívico que o autor deu à sequência de
melodias. Com sua mão de mestre e seu total domínio da
massa orquestral, Ravel constrói e desconstrói sua grande valsa num jogo de sedução sonora irresistível, em que
contrações, expansões e interpolações temáticas transformam o discurso sonoro em cintilante demonstração de sua
técnica imbatível e sua imaginação poderosa.
(2009)
RO N A L D O M I R A N DA
é compositor e foi professor do Departamento de Música da
ECA–USP. Em 2020, a Osesp lançou um álbum, em parceria com
o Selo Sesc, para celebrar os 70 anos de Miranda. O CD conta
com peças compostas por Ronaldo, sob encomenda da Osesp.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
—
Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação Osesp. Thierry
Fischer tornou-se Diretor Musical e Regente Titular em 2020, tendo sido
precedido, de 2012 a 2019, por Marin Alsop, que agora é Regente de Honra. Em
2016, a Orquestra esteve nos principais festivais da Europa e, em 2019, realizou
turnê na China e em Hong Kong. No mesmo ano, estreou projeto em parceria com
o Carnegie Hall, com a Nona Sinfonia de Beethoven cantada ineditamente em
português. Em 2018, a gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac
Karabtchevsky, recebeu o Grande Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio
da Música Brasileira.

NEIL THOMSON regente
—
Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Filarmônica de Goiás desde
2014, o maestro inglês foi Regente Titular do Royal College of Music de 1992 a
2006, do qual é membro honorário. Já gravou com a Orquestra Sinfônica de
Londres e dirigiu concertos com as Filarmônicas de Londres, de Tóquio e Nacional
Russa, as Sinfônicas da BBC e Yomiuri Nippon, além da Osesp. Lecionou no
Mozarteum em Salzburgo, na Academia de Música de Cracóvia e em diversos
festivais, incluindo o Festival de Inverno de Campos do Jordão.

TEDI PAPAVRAMI violino
—
Depois de concluir seu estudo aos quinze anos, Tedi continuou aperfeiçoando suas
habilidades instrumentais e musicais por conta própria, na França. Natural da
Albânia, Tedi Papavrami ganhou vários prêmios internacionais na década de 90 e
embarcou em uma brilhante carreira solo e camerística. Além da carreira musical,
Tedi traduziu para o francês as obras literárias do autor albanês Ismail Kadare e
atuou na adaptação da série Dangerous Liaisons de Choderlos de Laclos, como
Danceny, um violinista. Há muitos anos, Tedi apresenta as Sonatas Completas
para Violino de Beethoven com o pianista François Frédéric Guy: sua gravação foi
lançada em 2017. Em 2019, participou do álbum Rendez Vous (Avanti Classics) com
o Concerto Triplo de Beethoven, junto a renomada pianista Martha Argerich e do
violoncelista Misha Maisky. Tedi Papavrami agora vive em Genebra, na Suíça, onde
é professor de violino na Haute École de Musique. Ele toca um violino feito para ele
pelo luthier Christian Bayon.
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