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24.3 quinta 20H30
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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP				
ALEXANDER SHELLEY REGENTE
JAVIER PERIANES PIANO

JESSIE MONTGOMERY (1981)
Coincident Dances (2017) [ESTREIA LATINO-AMERICANA]
12 MIN

JIMMY LÓPEZ (1978) /COMPOSITOR VISITANTE
Ephemerae – Concerto para Piano [Efemeridades] (2021)
[COENCOMENDA] [ESTREIA LATINO-AMERICANA]
_BLOOM [FLORAÇÃO]
_PRIMAL FOREST [FLORESTA PRIMITIVA]
_SPICE BAZAAR [MERCADO DE ESPECIARIAS]
30 MIN
/INTERVALO 20MIN

ANTONÍN DVORÁK (1841-1904)
Sinfonia nº 9 em Mi Menor, Op. 95 – Do Novo Mundo (1893)
1. ADAGIO. ALLEGRO MOLTO
2. LARGO
3. SCHERZO: MOLTO VIVACE
4. ALLEGRO CON FUOCO
40 MIN

Ao reunir uma obra de uma norte-americana e
outra de um peruano com uma Sinfonia escrita
por tcheco radicado no "Novo Mundo", este
programa celebra a música feita nas Américas.

MONTGOMERY

Coincident Dances

Coincident Dances foi inspirada nos sons das diversas
culturas nova-iorquinas, capturando a energia frenética e a
multiculturalidade de estilos sonoros que se pode ouvir até
mesmo em um rápido passeio pela cidade de Nova York. A
peça representa a fusão de vários universos sonoros: música elisabetana, samba, mbira1, swing e techno.
A escolha desses estilos, por vezes, foi resultado de experiências reais que tive ao ouvir uma dessas combinações – o
que acontece quase sempre andando pelas ruas de Nova
York, como no dia em que escutei jazz latino saindo de um
carro estacionado enquanto eu passava ouvindo R&B em
meu fone de ouvido. Algumas combinações são meros experimentos. Trabalhando dessa forma, a orquestra assume
um papel de DJ de uma faixa de dança multicultural.
J ESS I E M O N TG O M ERY
Compositora, violinista e educadora nascida em Nova
York, é graduada pela Juilliard School e atualmente é Pósgraduanda em Composição pela Universidade de Princeton.
T R A D U Ç ÃO P O R K AT R I L EH TO

—
1Mbira (nome do instrumento e também do estilo) é uma música
mística que vem sendo tocada há mais de mil anos por certas tribos
do povo Shona, grupo que forma a grande maioria da população do
Zimbábue, e se estende até Moçambique. Mbira permeia todos os
aspectos da cultura tradicional Shona, tanto sagrada quanto secular.
Disponível em: mbira.org.

JIMMY LÓPEZ

Ephemerae – Concerto para Piano [Efemeridades]

Fragrâncias talvez estejam entre as sensações mais
fugazes e etéreas experimentadas pela maioria dos seres
sensíveis. Existem em uma miríade de variedades e são dotadas de tal complexidade que as tornam difíceis de serem
verbalizadas e categorizadas. Embora fugidias, são também capazes de deixar sensações duradouras, permanecendo em nossa memória por longos períodos.
Através de estudos e de classificação meticulosa, a indústria de perfumes encontrou formas de capturar o poder das
fragrâncias, sendo possivelmente sua mais bem-sucedida
iniciativa a Roda de Fragrâncias1 de Michael Edwards [que
se tornou padrão na indústria].
Dividido em três movimentos, este Concerto viaja por todo
o espectro de fragrâncias, dos tons mais florais, frutados e
marinhos, até em direção aos tons mais escuros das madeiras secas e musgosas. Tudo se inicia com um breve motivo
no piano, um intervalo de Segunda Menor, oscilando entre
Dó e Si natural, começando de maneira cautelosa, mas que
parece se atenuar a cada repetição, como um aroma fugaz.
Após dois minutos de exposição do tema, “Bloom” [Floração],
o primeiro movimento, segue evocando tanto o ato vigoroso
de florescer quanto o frescor dos aromas associados à primavera. É uma borrifada de cores orquestrais espelhando a
energia, o entusiasmo e a efervescência implacáveis do piano, tudo sempre marcado pela Segunda Menor.
Em “Primal Forest” [Floresta Primitiva], percorremos as
moradas exuberantes e escuras do almíscar e dos subtons
amadeirados. Adentramos em um reino antigo, repleto de
aromas sugestivos, alguns deles talvez tenham desaparecido da Terra há muito tempo, mas seus vestígios misteriosos
e imperceptíveis ainda podem ser sentidos por um dispositivo olfativo imaginário e extremamente sensível. Nunca é demais afirmar que, não fosse a inspiração do toque sobrenatural de Javier Perianes, teria sido impossível conceber esse
movimento. Ele não é só capaz de alcançar as regiões mais
profundas existentes entre as dinâmicas piano e pianissimo
– regiões que a maioria dos pianistas considera impenetráveis –, mas trafega entre elas, numa surpreendente gama
de timbres e tons. O movimento cresce rumo a alturas colossais, para em seguida se dissolver novamente nas mais
delicadas texturas. Após nos levar por uma longa transição,
a música não acaba, propriamente, mas nos conduz à última câmara de fragrâncias.
Aromas orientais e apimentados invadem nossos sentidos
nos primeiros cinco minutos de “Spice Bazaar” [Mercado
de Especiarias]. Melodias e ritmos sensuais arrebatam-nos
em um transe, confundindo os sentidos e sobrecarregando
o corpo em abandono e êxtase. A sala se enche de uma
mistura intoxicante de canela, sândalo, incenso, patchouli
e jasmim, que depois se funde com musgo de carvalho e
lavanda. Inebriado, esse transe hipnótico chega ao fim, levando-nos a ritmos rápidos e implacáveis que, por sua vez,
evocam o primeiro movimento, agora tingido com as cores
mais escuras da Roda de Fragrâncias. Restando apenas
poucos minutos, começa uma cadência a princípio diáfana,
mas que vai ganhando poder e força até atingir proporções
sinfônicas – embora a orquestra permaneça silenciosa. O
último minuto recupera os primeiros cinco deste movimento, levando a obra a uma conclusão definitiva.
Ephemerae é dedicada a Javier Perianes, que tive o privilégio de conhecer há quase 20 anos e cuja sensibilidade e
arte excepcionais nunca param de me surpreender. Encomendada pelas Filarmônicas de Londres (Reino Unido) e
Oslo (Noruega), pela Osesp e pela Orquestra da Filadélfia (EUA), Ephemerae teve sua estreia mundial em 23 de
fevereiro de 2022, na capital inglesa, com Javier Perianes
como solista junto à Filarmônica de Londres, sob a batuta
de Klaus Mäkelä.
(2021)
J I M M Y LÓ PEZ
Compositor nascido em Lima, Peru. É Mestre pela Academia
Sibelius, na Finlândia, e Doutor pela Universidade da
Califórnia em Berkeley, onde mora desde então.
T R A D U Ç ÃO P O R K AT R I L EH TO

—
1A Roda de Fragrâncias é um diagrama circular que mostra as
relações inferidas entre grupos olfativos com base em semelhanças e
diferenças de odor. Os grupos que fazem fronteira uns com os outros
estão implicados em compartilhar características olfativas comuns.
É frequentemente usada como uma ferramenta de classificação em
enologia e perfumaria. Disponível em: wikibpt.icu/wiki/Fragrance_wheel.

DVORÁK

Sinfonia nº 9 em Mi Menor, Op. 95 – Do Novo Mundo

Já consagrado como compositor, Dvorák aceitou um
convite ousado e tentador: partir para a América do Norte,
onde receberia um salário generoso para assumir a direção
do Conservatório Nacional de Música de Nova York. Os Estados Unidos se afiguravam então como a terra da oportunidade, mas certamente a velha Europa ainda era o centro
musical do Ocidente e a mudança era arriscada. Havia a
chance de, saindo do meio no qual tradicionalmente se elegiam e consagravam os grandes mestres da música, cair no
esquecimento e virar uma anotação às margens da história.
A Sinfonia nº 9, escrita durante o primeiro ano de Dvorák em
Nova York, foi um lance de mestre, tanto do ponto de vista artístico quanto de estratégia profissional. Meses antes
da première, artigos de jornal comentavam a instituição de
uma nova escola americana de composição; em várias entrevistas, o mestre afirmava que extrairia da música nativa
norte-americana o material temático para a Sinfonia; a expectativa do público e dos músicos era enorme. E foi uma
plateia ávida e entusiasmada (havia filas na bilheteria!) que
recebeu com euforia a estreia da obra no Carnegie Hall.
		
Desde então, essa se tornou a mais conhecida das peças do
compositor e solidificou sua reputação como um dos grandes sinfonistas de todos os tempos. Dificilmente poderá estabelecer-se quanto de influência norte-americana existiu
de verdade na escrita. Nela, se encontram traços que bem
poderiam ser atribuídos ao folclore indígena ou afro-americano: os ritmos pontuados, as escalas modais ou pentatônicas e as síncopes frequentes, assim como a utilização
de temas que reaparecem em vários movimentos, assegurando a unidade da escrita. Entretanto, essas também são
características da música folclórica europeia em geral e daquela da Bohemia natal do compositor em particular.
		
Em essência, estruturalmente a obra segue moldes absolutamente clássicos e carrega a marca da personalidade de
Dvorák, já totalmente formada e reconhecível à época da
composição. Ele declarou várias vezes que foi fiel ao espírito da música nativa, mas não à letra, ou, no caso, às melodias. O curioso é que, independentemente de ser ou não
baseada em motivos folclóricos e apesar de seu autor ser
europeu, ela se tornou um emblema da força e da pujança
da música norte-americana. Principalmente, confirmou a
possibilidade da grande música, da cultura que vinha do
velho mundo, vicejar em solo estadunidense e lá encontrar
ambiente acolhedor.
		
A aventura de Dvorák nos Estados Unidos viria a ser relativamente curta: as saudades de sua pátria falaram mais
alto e ele voltou para a Tchecoslováquia depois de apenas
três anos. Todavia, a Sinfonia Do Novo Mundo ficou para
sempre ligada à imagem de uma terra rica em beleza natural e com vasto espaço para a ambição dos artistas e a
expansão das ideias.
(2018)
L AU R A RÓ N A I
é Doutora em Música, responsável pela cadeira
de flauta transversal na Unirio e professora no
programa de Pós-Graduação em Música. É também
Diretora da Orquestra Barroca da Unirio.

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.

ALEXANDER SHELLEY regente
—
Alexander Shelley nasceu em Londres e estudou violoncelo e regência na Alemanha.
Atualmente se apresenta nos seis continentes com as melhores orquestras do
mundo. Em setembro de 2015, Alexander sucedeu Pinchas Zukerman como Diretor
Musical da Orquestra do National Arts Centre, em Ottawa, no Canadá. Juntos,
eles realizaram grandes turnês no país e na Europa, lançaram vários álbuns
vencedores do prêmio JUNO e, mais recentemente, criaram as séries “NACOLive” e
“UnDisrupted” como uma iniciativa a abordagem ao enfrentamento da pandemia
e justiça social. Em 2015, foi nomeado Regente Associado da Royal Philharmonic
Orchestra, onde é curador de uma série anual de concertos no Cadogan Hall e faz
turnês nacionais e internacionais. Em agosto de 2017, concluiu seu mandato de oito
anos como Regente Titular da Sinfônica de Nuremberg.

JAVIER PERIANES piano
—
A carreira internacional de Javier Perianes levou-o a performar nas mais
prestigiadas salas de concerto, com as melhores orquestras do mundo. Em 2012,
ele foi premiado pelo Ministério da Cultura da Espanha com o National Music
Prize e, em 2019, nomeado Artista do Ano no International Classical Music Awards
(ICMA). Os destaques da carreira incluíram concertos com as Filarmônicas de
Viena, Londres, Nova York e Los Angeles, a Leipzig Gewandhausorchester, com as
Sinfônicas de Chicago, Boston e São Francisco, a Royal Concertgebouw e muito
mais. Gravando exclusivamente para a Harmonia Mundi, Perianes possui uma
discografia diversificada, que vai de Beethoven, Schubert, Chopin, Debussy,
Ravel e Bartók a Blasco de Nebra, Falla, Granados e Turina.
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