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Às vésperas de seu quinquagésimo aniversário, 
Giuseppe Verdi ostentava uma carreira extraordinariamen-
te prolífica: um conjunto de aproximadamente vinte óperas 
compostas ao longo de vinte anos. Nessa mesma época, a 
política também consumia grande parte de seu tempo. Ten-
do alcançado a reputação de músico mais importante da 
Itália, era considerado um herói nacional e um dos símbo-
los do Ressurgimento, o movimento que unificou os esta-
dos italianos em um só reino independente. Consequente-
mente, quando o primeiro parlamento da Itália foi formado 
em 1861, Verdi foi eleito como um de seus membros. Assim, 
era natural que desejasse, à época, algum tempo de folga 
e descanso para desfrutar de sua fazenda, ou mesmo que 
considerasse se aposentar de suas atividades de composi-
tor. Contudo, o chamado dos palcos se impôs e, após rejeitar 
diversas encomendas, Verdi aceitou a proposta irrecusável 
de compor uma obra a ser estreada no Teatro Bolshoi de 
São Petersburgo. Em 1861, o compositor partiu então para 
a Rússia — na primeira das duas viagens que fez àquele país 

— levando consigo o manuscrito de sua vigésima-segunda 
ópera: A Força do Destino. 

A estreia da ópera se deu em novembro de 1862, obtendo 
um sucesso tímido, que não agradou o compositor. Por essa 
razão, Verdi continuou a editar a obra a cada reapresen-
tação europeia, até chegar à versão final a ser estreada 
no teatro La Scala, em Milão, em 1869. Uma das principais 
alterações foi a substituição da breve introdução original 
por uma abertura primorosa e amadurecida, considerada a 
melhor e mais refinada das aberturas de Verdi e obra incon-
tornável do repertório orquestral — descerrando com igual 
eficiência seja a ópera para a qual foi composta, seja um 
concerto sinfônico. 

Após um início dramático e severo de três notas em oitavas 
executadas duas vezes pelos metais, escuta-se o tema do 
destino — uma melodia agitada e tempestuosa tocada pelas 
cordas numa sombria tonalidade menor. Em sequência, ou-
ve-se uma miscelânea de temas de árias da ópera. Suceden-
do a mais uma agourenta intervenção dos metais, o primeiro 
deles corresponde ao tema melancólico que se sobrepõe ao 
acompanhamento em pizzicato e ao murmúrio ameaçador 
do tema do destino. A ele se segue, mais uma vez sobre os 
ecos do tema do destino, a elevadora melodia da oração, 
cantada na ópera por Leonora, a protagonista feminina. Fi-
nalmente, em tonalidade maior e muito mais animado e feliz 
do que tudo que se tinha ouvido até então, um último tema é 
revelado pelo clarinete. 

La Forza del Destino conta com um número de mortes trá-
gicas que é inusual até mesmo para uma ópera, gênero tra-
dicionalmente dramático. Tanto Leonora quanto seu pai 
e seu irmão são assassinados, e, na versão original, Don 
Alvaro se suicida ao ver sua amada Leonora morrer. Na 
versão final, porém, ele sobrevive e, juntamente ao Padre 
Guardiano, reza pela alma de Leonora. O final exuberante 
da Abertura, em modo maior, sugere que, por mais cruéis 
que sejam as forças do destino, é sempre possível enfren-
tá-las com fé e coragem. 

Notas cedidas pela Orquestra Sinfônica de Elgin. 

VERDI
La Forza del Destino: Abertura

DANIEL MAKI
Flautista, é Mestre em Música pela Northwestern 
University, Illinois. Membro do corpo artístico 
da Orquestra Sinfônica de Elgin, ele redige 
notas de programa e apresenta palestras 
em concertos há mais de duas décadas, 
atividades que também desempenha para outras 
organizações artísticas na região de Chicago. 

Tradução: Catherine Carignan e Igor Reyner

Ao conhecer aquela que seria sua primeira esposa, 
Lucília, uma ótima pianista, um Villa envergonhado por to-
car violão confessou que seu principal instrumento era o 
violoncelo — o episódio demonstra o espaço que cada ins-
trumento teve na sua vida musical. O violão foi o instrumen-
to da intimidade, do vínculo com as tradições populares; o 
violoncelo foi aquele que o acompanhou por toda sua vida 
profissional. Com ele, integrou orquestras, tocou em cafés e 
cinemas e fez turnês pelo Brasil.  

Suas três obras de larga escala para violoncelo e orques-
tra foram escritas com grandes intervalos entre si: 30 anos 
separam o Concerto nº 1 (1915) da Fantasia para Violoncelo 
e Orquestra (1945), e oito, esta do Concerto nº 2 (1953). 

As circunstâncias da composição do Concerto nº 1, Op. 50, 
não são bem claras. Ele foi escrito entre 1913 e 1915, para 
o violoncelista Alfredo Gomes (tio de Iberê Gomes Grosso).
A estreia, entretanto, aconteceu em 1919, tendo o jovem
Newton Pádua como solista, sob regência do autor. A fa-
cilidade proverbial de Villa-Lobos levou-o de um quase to-
tal amadorismo antes de 1913 a uma linguagem orquestral
plenamente formulada e original em um espaço de poucos
anos: esta é sua primeira grande obra orquestral, o que par-
cialmente explica a orquestração ambiciosa demais. A con-
cepção trai a inquietude de um compositor em formação,
que se debate entre influências várias: a música francesa,
na tentativa de forma cíclica; o dramatismo russo, aqui um
pouco teatral, ali leve como balé; e a escrita virtuosística,
que usa o violoncelo em todos os seus registros, talvez in-
fluenciada por Popper, um compositor que Villa-Lobos to-
cava. Apesar de causar a impressão de que há vários com-
positores numa só obra, o Concerto nº 1 é especialmente
atraente por sua energia juvenil, pelos temas fortes e pelas
estupendas cadências entre os movimentos, que criam um
todo ininterrupto, um pouco à maneira das trilhas sonoras
de cinema mudo.

Nos 30 anos que se seguiram a esta composição, Villa-Lo-
bos foi do anonimato à celebridade internacional. Ao fim da 
Segunda Guerra Mundial, seu prestígio nos EUA atingiu o 
pináculo; nos 14 anos seguintes, não se passou um ano se-
quer sem que ele recebesse alguma encomenda para os pal-
cos norte-americanos: assim surgiram a maioria das Sinfo-
nias, do número 7 em diante, a ópera Yerma, a suíte Floresta 
do Amazonas e vários concertos — para piano, harmônica, 
violão —, incluindo as duas derradeiras obras concertantes 
para violoncelo. 

A Fantasia para Violoncelo e Orquestra foi composta em 
1945, por sugestão do maestro Walter Burle-Marx, e dedi-
cada a Serge Koussevitzky, o que talvez explique o uso in-
ventivo da região grave (Koussevitzky fora um virtuose do 
contrabaixo em sua juventude). Formalmente, é a obra mais 
eficiente entre as três: a própria escolha do título Fantasia 
sugere um Villa-Lobos mais disposto a soltar as rédeas de 
sua imaginação e deixar com que temas bruscamente con-
trastados se superponham de forma mais fluente. Os mo-
mentos de alta inspiração são muitos, a começar pela ampla 
melodia, suspensa num soturno ostinato orquestral, logo no 
início; o virtuosismo delirante do segundo movimento, que é 
interrompido pela sonoridade primitiva da seção central; ou 
a derramada melodia sertaneja, sobre o acompanhamento 
orquestral sincopado do terceiro movimento.  

Esta obra foi estreada no Rio de Janeiro, com Iberê Go-
mes Grosso como solista, sob a regência do autor, em 1946. 
Gomes Grosso foi uma figura capital da música brasilei-
ra: sobrinho-neto de Carlos Gomes e sobrinho de Alfredo 
Gomes, estreou mais de cinquenta obras de compositores 
brasileiros do quilate de Camargo Guarnieri e Santoro. 

[...] 

Trecho retirado da Revista Osesp 2021.
Leia o ensaio completo aqui

VILLA-LOBOS
Concerto nº 1 para Violoncelo e Orquestra, Op. 50 
Fantasia para Violoncelo e Orquestra

FABIO ZANON
Violonista, Professor Visitante na Royal 
Academy of Music e autor de Villa-Lobos (Série 
“Folha Explica”, Publifolha, 2009). Desde 2013, 
é o Coordenador Artístico-pedagógico do 
Festival de Inverno de Campos do Jordão. 

Wagner trabalhou ao longo de seis meses revisando e 
recriando Tannhäuser para sua estreia na Ópera de Paris, 
em 1861. O estilo da versão original de Dresden, datada de 
dezesseis anos antes, já lhe era um pouco estranho. Rees-
creveu a cena inicial, para aproximar sua “antiga” obra da 
estética de Tristão e Isolda, inserindo aí o balé que era obri-
gatório nas óperas que pretendiam subir à cena da Salle le 
Peltier. Durante o Segundo Império e a Terceira República, 
os rapazes nobres e abastados do Jockey Club possuíam 
numerosos camarotes na Opéra, diversos “pequenos sa-
lões suspensos” e, grosso modo, impunham a singular regra 
de incluir um balé em todas as óperas, sempre após o pri-
meiro ato. Les lions du Jockey jantavam tarde e depois ru-
mavam para o espetáculo, chegando impreterivelmente no 
segundo ato. Assim, para que os cavalheiros devidamente 
alimentados pudessem prestigiar suas favoritas do corpo 
de balé – muitas delas suas amantes – era necessário que 
o tradicional número de dança acontecesse após o primei-
ro ato. Infelizmente, foi aí que Wagner cometeu seu maior
erro: obstruir o caminho entre o olhar de jovens abastados
e pernas desnudas de bailarinas. Julgando — com razão —
que o único lugar dramaticamente coerente em Tannhäuser
para incluir uma dança era a cena inicial em “Venusberg”,
Wagner criou um balé em forma de bacanal para os do-
mínios de Vênus. Inadvertidamente — ou não, afinal era
Wagner —, desafiou os leões do Jockey, forçando-os a che-
gar a tempo para o primeiro ato e contrariando mais se-
riamente do que podia supor o funcionamento da Ópera.
Os nobres cavalheiros da elite do Jockey Club tornaram a
destruição da ópera uma questão de honra, organizando
uma espetacular recepção para cumprir seu objetivo. Api-
tos de caça receberam Tannhäuser em meio a vaias, mia-
dos e comentários irônicos que interrompiam a todo mo-
mento a representação. A estreia, em 13 de março de 1861,
transformou o mais celebrado palco de Paris num fabuloso
campo de guerra. Após três únicas apresentações, Wagner
foi forçado a retirar sua partitura. Sua queda estava con-
solidada. Um mês depois, Wagner deixou a cidade, sentin-
do-se semidestruído como artista e ser humano. A experi-
ência foi tão marcante para o compositor que, onze anos
mais tarde, ainda sonhava em se vingar. Numa entrada
em seu diário, Cosima Wagner registrou que o compositor
escrevera ao general Bismarck sugerindo a destruição da
capital francesa. Paris sobreviveu, assim como Tannhäuser
e Wagner. Tanto seu mito quanto o novo discurso musical
que propunha tornaram-se reverenciados por diversas ge-
rações de compositores franceses, mais wagnerianos tal-
vez que os próprios alemães.

Embora os caminhos do fracasso do Tannhäuser parisiense 
tenham sido um tanto misteriosos, com supostas cabalas 
inimigas, pode-se dizer que o comportamento e a persona-
lidade de Wagner contribuíram para fazer do fiasco algo 
previsível. Contrariamente à luxuosa, porém fracassada 
temporada parisiense, um período anterior, o da concep-
ção de Rienzi, de 1837 a 1842, foi de dificuldades, mas cul-
minou num sucesso retumbante. Então, a personalidade de 
Wagner, que com menos de trinta anos já era capaz de ver 
a si próprio como um redentor nacional, contribuiu de ou-
tra forma para o resultado final. Depois de passagens por 
Magdeburg e Königsberg, o compositor encontrava-se em-
pregado como Kapellmeister [Regente] na cidade de Riga. 
Infeliz e insatisfeito, regia óperas e concertos que conside-
rava medíocres, e seu talento servia a arranjos e música 
adicional para obras de outros compositores. Via-se força-
do a trabalhar — e exaustivamente. Tentava pagar dívidas 
e sobreviver, pois, mesmo sem dinheiro, vivia entre sedas e 
cetim, alimentado à champanhe e salmão. Em 1840, sem 
perspectivas, fugiu para Londres e Paris sem passaporte, já 
que o mesmo havia sido confiscado a pedido dos credores. 
Depois de uma acidentada travessia por terra e mar, chegou 
finalmente à capital francesa para uma primeira visita, que 
se mostrou pouco ou nada bem-sucedida. Apesar de tudo, 
o Wagner das décadas de 1830 a 1850 foi um compositor
incansavelmente empenhado em obter o sucesso. Surpre-
endentemente, em meio ao turbilhão de sua vida, até 1860
compôs O Holandês Voador, Tristão e Isolda, a versão original
de Tannhäuser, estreada em Desdren em 1845, Lohengrin e
metade do ciclo O Anel do Nibelungo.

[...] 
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WAGNER 
Tannhäuser: Abertura 

ANDRÉ HELLER-LOPES
Doutor pelo King's College, professor da Escola de 
Música da UFRJ e encenador especializado em ópera. 

A “Abertura” da ópera Tannhäuser é executada separada-
mente em concertos sinfônicos desde 1846, quando Felix 
Mendelssohn se apresentou junto à Leipzig Gewandhaus 
Orchestra. Como dito nas notas acima, a ópera é apresen-
tada em duas versões: na versão “Paris”, na qual a primeira 
cena, “Venusberg”, já começa logo após a “Abertura”, sem 
pausa; e em sua versão original, conhecida como “Dresden”, 
onde o final da “Abertura” é como o que veremos nesta se-
mana com a 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.

ISAAC KARABTCHEVSKY regente

—

Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Petrobras Sinfônica, é também 

Diretor Artístico do Instituto Baccarelli e da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. 

Com o projeto de gravação integral das Sinfonias de Villa-Lobos, com a Osesp, 

conquistou quatro vezes o Prêmio da Música Brasileira (2014-15-16-18). Foi 

Diretor Musical do Teatro La Fenice (Veneza), da Orchestre National des Pays de 

la Loire (França) e da Orquestra Tonkünstler (Viena). Desde 2000 é professor

no Musica Riva Festival, na Itália. 

ANTONIO MENESES violoncelo

—

Antonio Meneses tem uma carreira que inclui apresentações com orquestras 

como a Filarmônica de Berlin, Concertgebouw Amsterdam, Sinfônica da BBC, 

Sinfônicas de Londres, Israel, Nova York e São Petersburgo, dividindo o palco com 

maestros como H. von Karajan, C. Abbado, R. Muti, R. Chailly, Mariss Jansons, 

Mstislav Rostropóvitch e participações nos festivais de Salzburgo, Lucerna, 

Viena, Berlim, Praga, Mostly Mozart, entre outros. Sua carreira internacional 

teve impulso ao vencer  o 1º Prêmio e Medalha de Ouro no Concurso Tchaikovsky 

de Moscou em 1982. Foi membro do renomado Beaux-Arts Trio e sua grande 

discografia inclui duas gravações com a Filarmônica de Berlin. Além de se 

dedicar a uma intensa agenda de concertos, Meneses é professor de violoncelo 

na Hochschule der Künste de Berna e ministra cursos de aperfeiçoamento na 

Europa, Américas e Japão.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
RODRIGO GARCIA

SECRETARIA DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO
SÉRGIO SÁ LEITÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA
CLÁUDIA PEDROZO

CHEFE DE GABINETE DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
FREDERICO MASCARENHAS

COORDENADOR DA UNIDADE
DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS
E LEITURA
CHRISTIANO LIMA BRAGA

FUNDAÇÃO OSESP

PRESIDENTE DE HONRA
FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE
STEFANO BRIDELLI

CONSELHEIROS
ANA CARLA ABRÃO COSTA
CÉLIA KOCHEN PARNES
CLAUDIA NASCIMENTO
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÁRIO ENGLER PINTO JUNIOR
MÔNICA WALDVOGEL
PAULO CEZAR ARAGÃO
SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
TATYANA VASCONCELOS 

ARAUJO DE FREITAS

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO
ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE GERAL
FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA

ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETOR MUSICAL E REGENTE TITULAR
THIERRY FISCHER 

VIOLINOS
EMMANUELE BALDINI SPALLA
DAVI GRATON SPALLA*
YURIY RAKEVICH
LEV VEKSLER* EMÉRITO
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI 
ANDREAS UHLEMANN
CAMILA YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
KATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA LANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETLANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA

VIOLAS
HORÁCIO SCHAEFER EMÉRITO
MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS 
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VLADIMIR KLEMENTIEV

VIOLONCELOS
HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGLAS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS

CONTRABAIXOS
ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA 
MARCO DELESTRE 
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS

HARPA
LIUBA KLEVTSOVA

FLAUTAS
CLAUDIA NASCIMENTO
FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
SÁVIO ARAÚJO

OBOÉS
ARCÁDIO MINCZUK
JOEL GISIGER 
NATAN ALBUQUERQUE JR. CORNE INGLÊS 
PETER APPS
RICARDO BARBOSA

CLARINETES
OVANIR BUOSI 
SÉRGIO BURGANI 
NIVALDO ORSI  CLARONE
DANIEL ROSAS
GIULIANO ROSAS

FAGOTES
ALEXANDRE SILVÉRIO 
JOSÉ ARION LIÑAREZ 
ROMEU RABELO  CONTRAFAGOTE 
FRANCISCO FORMIGA

TROMPAS
LUIZ GARCIA
ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOLAY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL 
EDUARDO MINCZUK

TROMPETES
FERNANDO DISSENHA 
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO 
ANTONIO CARLOS LOPES JR.* 
MARCOS MOTTA
MARCELO MATOS
ALISSON ARAGÃO**

TROMBONES
DARCIO GIANELLI 
WAGNER POLISTCHUK 
ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLETTI
RAFAEL HONORATO**

TROMBONE BAIXO
DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA
FILIPE QUEIRÓS
DIEGO BOSCOLO**

TÍMPANOS
ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO 
RICARDO BOLOGNA

PERCUSSÃO
RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO 
ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
EDUARDO GIANESELLA
RUBÉN ZÚÑIGA

TECLADOS
OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA 
PAULO GALVÃO VIOLINO
SAMUEL PASSOS VIOLA
RENATO DE SÁ VIOLONCELO 
FERNANDO CARDOSO TROMBONE 
BRENDA OLIVIERI HARPA
CECÍLIA MOITA NOVACHORDE

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP

OS NOMES ESTÃO RELACIONADOS 
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR 
CATEGORIA. INFORMAÇÕES 
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

http://salasaopaulo.art.br/upload/documentos/RevistaOsesp/2021-revista-osesp.pdf
http://www.osesp.art.br/upload/documentos/RevistaOsesp/RevistaOsesp_20140809_agosto-setembro.pdf

