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7/JUL quinta 20H30
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THIERRY FISCHER REGENTE
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GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Des Knaben Wunderhorn: Seleção [A Trompa Mágica
do Menino] (1892-8)
_DER SCHILDWACHE NACHTLIED [A CANÇÃO NOTURNA DA SENTINELA]
_WER HAT DIES LIEDEL ERDACHT? [QUEM IMAGINOU
ESTA CANÇÃOZINHA?]
_TROST IM UNGLÜCK [CONSOLAÇÃO NA TRISTEZA]
_DES ANTONIUS VON PADUA FISCHPREDIGT [SERMÃO DE SANTO
ANTÔNIO DE PÁDUA AOS PEIXES]
_DAS IRDISCHE LEBEN [VIDA TERRENA]
_RHEINLEGENDCHEN [PEQUENA LENDA DO RENO]
_URLICHT [LUZ PRIMORDIAL]
27 MIN
/INTERVALO 20 MIN

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op. 43 (1901-2)
1. ALLEGRETTO
2. ANDANTE, MA RUBATO
3. VIVACISSIMO
4. FINALE: ALLEGRO MODERATO
43 MIN

MAHLER

Des Knaben Wunderhorn: Seleção [A Trompa Mágica do Menino]

“Quem imaginou esta cançãozinha?”, canta um dos
personagens da canção “Wer hat dies Liedel erdacht?”, a
segunda peça do ciclo Des Knaben Wunderhorn [A Trompa
Mágica do Menino], de Mahler. A pergunta é bastante oportuna. Publicadas por volta de 1900, com acompanhamento
de piano, e, subsequentemente, em diversas edições diferentes, as canções de Des Knaben Wunderhorn só seriam
finalmente reunidas em um “ciclo” no ano de 1914, após a
morte de Mahler. A iniciativa partira da editora vienense
Universal Edition, que buscava estabelecer uma edição própria e “definitiva” da obra. Nessa publicação, as canções
reutilizadas por Mahler nas Sinfonias nº 2 e 3 foram excluídas, sendo, contudo, incluídos dois outros números, que não
integravam a compilação original do compositor e que haviam sido compostos apenas em 1905.
Pode-se dizer que o ciclo Wunderhorn é fruto de uma longa
gestação. Anos antes, quando escreveu os textos para o ciclo Lieder eines fahrenden Gesellen [Canções de um Viajante],
Mahler já flertava com um estilo de poesia de inspiração folclórica, que parecia homenagear os poemas que, entre 1805
e 1808, foram coletados e publicados por Achim von Arnim
e Clemens Brentano sob o título de Des Knaben Wunderhorn.
Foi assim que, ainda no final da década de 1880, o compositor criou uma primeira coleção baseada nesses poemas, posteriormente publicada dentro do álbum Lieder und Gesänge
aus der Jugendzeit [Canções dos Tempos de Juventude].
Dessa forma e nutridos de toda essa inspiração, os Lieder
aus Des Knaben Wunderhorn foram compostos entre 1892
e o final do verão europeu de 1901, em diversas cidades diferentes, tendo sido estreados separadamente em lugares
e ocasiões diversas. A “cançãozinha”efetivamente cresceu.
O tempo valeu ao compositor uma de suas melhores obras,
especialmente no que diz respeito à diversidade entre melancolia e felicidade. Como é dito em “Der Schildwache
Nachtlied” [A Canção Noturna da Sentinela], primeira canção deste concerto: “Rapaz, não fique triste, espero-te no
jardim das rosas”. O espaço de tempo que separa os primeiros esboços e a orquestração dos Wunderhorn viu florescer o estilo de Mahler, que amadureceu e adquiriu uma
espécie de assinatura pessoal. O ciclo corresponde perfeitamente ao temperamento do compositor, à sua nostalgia
do passado e do mundo da infância, e ao seu amor pela
natureza e antigos modos de vida do povo. Esse diálogo entre as diferentes vozes da alma do compositor está
presente em várias das canções que, embora tenham sido
compostas para uma única voz solista, muitas vezes são
interpretadas por um casal de cantores. Trata-se de um
diálogo entre sentimentos opostos, como aquele no centro da terceira canção, “Trost im Unglück” [Consolação na
Tristeza], em que dois amantes trocam palavras de raro
amargor. As duas forças — masculina e feminina — enfrentam-se numa antiga história de amor, uma história, porém,
com menos “rosas” que a da primeira canção. Coincidentemente, também nesta terceira canção se fala de flores
e jardins: “No jardim do meu pai cresce uma flor dentro”.
No entanto, como diz o ditado popular, “nem tudo são flores”, sendo o centro dramático da canção a frase repetida
pelos dois amantes: “Posso perfeitamente viver sem você;
posso perfeitamente existir sem você”.
A próxima música vem com uma deliciosa mudança de caráter, deixando qualquer amargura de lado. Um certo tom
de resignação — ou desesperança? — percorre a canção
“Des Antonius von Padua Fischpredigt” [Sermão de Santo
Antônio de Pádua aos Peixes]. Apesar do título, não há nada
de religioso nem minimamente dramático ou triste nesta
canção. Seus primeiros compassos indicam o ar buffo da
história do santo que faz seu sermão enquanto ninguém parece escutá-lo. Ele resolve então falar para os peixes; mas,
ainda que esses lhe deem atenção, de nada servem suas
palavras, pois “Sie bleiben wie allen” [todos permanecem os
mesmos], com seus defeitos e hábitos. Esse é um dos males da vida terrena, nome da próxima canção, “Das irdische
Leben” [A Vida Terrena]. Em total contraste dramático, voltamos nela ao diálogo entre dois “personagens”: a criança,
que tem fome e pede pão, e a mãe, que adia atender ao
pedido. Ao longo das três estrofes, ela dá diferentes razões
para a espera: a colheita do milho, seu debulhar e o assar
do pão. A lembrança do Lied “Erlkönig” [O Rei dos Elfos], de
Schubert, parece inevitável, especialmente ao final, quando,
apesar das promessas de que tudo aconteceria rapidamente, a canção termina de forma trágica — quando o pão terminou de assar, a criança já estava morta.
Ao final do ciclo, temos a deliciosa e saborosa
“Rheinlegendchen” [Pequena Lenda do Reno], peça que
também evoca outras obras clássicas da canção de câmera alemã. Escrita sobre um elemento rítmico derivado de
uma dança tradicional chamada Ländler, a canção é maliciosa e, apesar de centrar-se na lenda do rei que acha dentro de um peixe um anel que o guia até sua amada, é bastante “vienense” em espírito. Por trás da simplicidade da
história — e também da música —, encontra-se o mesmo
universo sonoro de toda uma tradição de Lieder, da “Die
Lorelei” [Lorelei], de Liszt, ao “Waldesgespräch” [Diálogo
da Floresta], do ciclo Liederkreis, de Schumann, passando
pelas famosas filhas do Reno, da tetralogia wagneriana,
isto é, obras sobre as criaturas que habitam o imaginário
ao redor do rio Reno.
Das duas canções cortadas da edição de 1914, uma é justamente a célebre “Urlicht” [Luz Primordial]. Famosa por
ter sido reutilizada por Mahler como quarto movimento da
Sinfonia nº 2, “Ressureição”, a canção retrata as interrogações de uma alma que gostaria de estar no Paraíso ou,
como o próprio compositor declarou certa vez, a expressão
de uma criança que nele se encontra. Fecha-se, assim, o ciclo de Des Knaben Wunderhorn com uma compreensão do
senso da própria vida e do pertencimento a uma força superior: “Ich bin von Gott und will wieder zu Gott” [Eu vim de
Deus e quero para Ele retornar]. E chega-se à conclusão de
tudo nas palavras “abençoada vida eterna”.
A N D R É H EL L ER- LO PES
Doutor pelo King's College, professor
da Escola de Música da UFRJ e
encenador especializado em ópera.

SIBELIUS

Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op. 43

A Sinfonia nº 2 é a mais popular e a mais gravada das
sinfonias de Sibelius. Sua orquestração é mais hábil que a
da anterior (apresentada na semana passada pela Osesp),
as ideias de forma são mais maduras, e a violenta melancolia eslava é nela substituída por um toque mais clássico
e pela luz do Mediterrâneo. O heroísmo e o otimismo do
primeiro e do último movimentos eram exatamente o que o
público finlandês precisava em 1902, em meio ao período de
opressão russa. Sua primeira apresentação pública, em 8
de março daquele ano, consolidou a fama de Sibelius como
herói nacional. Em pouco tempo, a Sinfonia seria aclamada
também no exterior.
Há diversas anedotas a respeito dos estágios através dos
quais essa obra foi composta. Conta-se que Sibelius improvisou um dos temas para o final da Sinfonia durante o batizado do filho do pintor Akseli Gallen-Kallela, em Ruovesi, no
verão de 1899. Também se diz que o compositor teria sido
persuadido a considerar o talento demonstrado por uma
menina de sete anos de idade, Irene Eneri, apreciando uma
peça curta que ela havia composto, o Caprice Orientale.
Após olhar as notas por um tempo, ele teria começado a
improvisar, a partir da peça de Eneri, alguns dos motivos
do primeiro movimento da Segunda Sinfonia e exclamado: “Agora encontrei o que estava procurando há semanas!
Agora veio!”.
O que se sabe com certeza, contudo, é que Sibelius, durante
sua estada em Rapallo, na Itália, em fevereiro de 1901, esboçou um motivo musical que acabou incorporado ao movimento lento. O compositor o associou ao encontro entre a
Morte e Don Juan — o protagonista da ópera Don Giovanni,
de Mozart. Um outro esboço da época, intitulado “Christus”,
também foi aproveitado no movimento lento da Sinfonia.
No entanto, ao final do período de mais de um ano necessário para que a obra pudesse ser concluída, os conceitos
programáticos iniciais haviam desaparecido.
O primeiro movimento se inicia com uma música suave
para as cordas, na tonalidade de Ré Maior. Enquanto na
Sinfonia nº 1, um importante material temático podia ser
ouvido de forma embrionária na introdução do clarinete, na
Sinfonia nº 2, são os primeiros acordes, com uma progressão de três notas ascendentes, que formam uma espécie
de motivo para a peça inteira. Estudiosos consideram difícil distinguir um segundo tema inequívoco, tal como encontraríamos na forma-sonata. Toda a seção introdutória é composta por fragmentos aforísticos cujas conexões
são reveladas gradualmente. Durante o desenvolvimento,
o tema, que terminou numa quinta descendente, retorna
de diversas formas. O material temático do início reaparece de maneira dramática, e, finalmente, os motivos musicais do movimento são recapitulados em uma grande
síntese. Apesar de momentos de ameaça, o movimento
termina com o idílio pastoral da abertura.
O segundo movimento começa com uma longa sequência
em pizzicato dos violoncelos e contrabaixos, uma característica que surpreendeu seus contemporâneos. O primeiro
tema principal do movimento é ouvido no fagote e é tão
ameaçador quanto a figura da Morte no castelo de Don
Giovanni. A sensação de ansiedade aumenta, e, ainda que
a Sinfonia não seja abertamente programática, é possível
imaginar os argumentos desesperados de Don Juan e as
respostas inexoráveis da Morte.
O início do terceiro movimento é tão selvagem quanto o movimento correspondente da Primeira Sinfonia. O tema apresentado pela flauta surpreende enquanto uma suspensão
introduz um trio suave. O oboé repete a mesma nota nove
vezes, criando um efeito que costuma arrebatar os ouvintes.
O tema principal do “Finale” mostra Sibelius em seu estado
de ânimo mais heroico. Assim como no primeiro movimento,
a progressão de três notas ascendentes retorna. As cordas
tocam em Ré Maior, mas, em vez das madeiras, agora ouvimos uma resposta dos trompetes.
A Sinfonia nº 2 permanecerá sempre, para aqueles que
se apaixonaram por suas melodias memoráveis e caráter
heroico, como a “melhor” sinfonia de Sibelius. A peça é uma
síntese altamente funcional da luminosidade clássica e do
sentimento romântico. Apesar do sucesso alcançado com
a obra, Sibelius, ao optar por uma maior concentração e
concisão, tanto na forma como na orquestração em sua
sinfonia seguinte, decepcionou os ouvintes, que esperavam
algo semelhante à Segunda Sinfonia.
V ESA S I R ÉN
Jornalista, colaborador do jornal Helsingin
Sanomat e editor do site www.sibelius.fi.
Tradução: Wordplay.

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.

THIERRY FISCHER regente
—
Desde 2020, Thierry Fischer é Diretor Musical e Regente Titular da Osesp, cargo
que também assume em setembro deste ano na Orquestra Sinfônica de Castilla
y León, na Espanha. Desde 2009, é Diretor Artístico da Sinfônica de Utah, da qual
se tornará Diretor Artístico Emérito a partir do segundo semestre de 2023. Foi
Principal Regente Convidado da Filarmônica de Seul (2017-20) e Regente Titular
(agora Convidado Honorário) da Filarmônica de Nagoya (2008-11). Já regeu
orquestras como a Royal Philharmonic, a Filarmônica de Londres, as Sinfônicas da
BBC, de Boston e Cincinnatti e a Orchestre de la Suisse Romande. Também esteve
à frente de grupos como a Orquestra de Câmara da Europa, a London Sinfonietta
e o Ensemble Intercontemporain. Thierry Fischer iniciou a carreira como Primeira
Flauta em Hamburgo e na Ópera de Zurique.

WIEBKE LEHMKUHL contralto
—
A contralto alemã estudou Canto na Hochschule für Musik und Theater de
Hamburgo e foi integrante da Ópera de Zurique. Além de atuar em diversos
papéis na casa de ópera suíça, a música de Wagner ocupa um lugar de destaque
em seu repertório. Wiebke já interpretou Erda — da tetralogia O Anel do
Nibelungo — para o Tokyo Spring Festival e na Royal Opera House de Londres;
Magdalene — de Os Mestres Cantores de Nuremberg — para a Ópera de Paris e
para o Bayreuth Festival; e Flosshilde, Grimgerde e a primeira Norna, do ciclo do
Anel, também em Bayreuth. Outras performances de destaque incluem Annina
(O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss) em Salzburgo e Storgè (do oratório
Jephtha, de Händel) na Ópera Nacional Holandesa. Em concertos sinfônicos,
apresenta-se com orquestras como a Filarmônica de Berlim, a Orquestra do
Gewandhaus de Leipzig, a Tonhalle-Orchester de Zurique e a Sinfônica de
Bamberg, e em casas como a Elbphilharmonie de Hamburgo e o Musikverein de
Viena. Wiebke tem colaborado com regentes como Riccardo Chailly, Daniele Gatti,
Daniel Harding, Philippe Jordan, Marc Minkowski e Kent Nagano.
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ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
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BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGL AS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS

DARCIO GIANELLI
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TUBA
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SERVIÇOS DA
SALA SÃO PAULO
—

ALIMENTAÇÃO

RESTAURANTE DA SALA
Oferece comida contemporânea e
pratos típicos brasileiros.
horário de funcionamento
almoço:
_de segunda a sexta: das 12h às 15h.
_domingos e feriados: fechado.
jantar*:
_em dias de concerto noturno da
Osesp: quintas, das 19h às 21h e
sextas, das 18h à 0h.
_em dias de outros concertos:
das 19h às 21h, quando ocorrerem
entre segunda e sexta.
(*) para o jantar, é necessário fazer
reserva: 11 3325 9958 | ssp@8arte.com.br

CAFÉ DA SALA
Tradicional ponto de encontro antes
dos concertos e nos intervalos,
localizado no Hall Principal, oferece
cafés, doces, salgados e pratos
rápidos em dias de eventos.
horário de funcionamento
_de segunda a sexta (exceto feriados
e emendas): das 8h
às 16h30.
_concertos de quinta e sexta,
das 19h até o final do intervalo.
_sábado: das 15h até o fim da
apresentação.

—

PRODUTOS

LOJA CLÁSSICOS
Especializada em CDs, DVDs
e livros de música e arte. Os
produtos com as marcas Osesp
e Sala São Paulo também podem ser
encontrados na loja. A Clássicos
disponibiliza seus produtos pela
internet e periodicamente realiza
cursos de Música e Ópera.
O espaço ainda contempla a
cafeteria Lillas Pastia, com bebidas,
doces e salgados.

—

TRANSPORTE

ESTACIONAMENTO
O bilhete é retirado na entrada e o
pagamento deve ser efetuado em
um dos dois caixas – no 1º subsolo
ou no Hall Principal.
horário de funcionamento
_de segunda a segunda, das 6h às
22h, ou até o fim do evento.
tolerância: 15 minutos

RESERVA DE TÁXI | ÁREA DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE
A Sala São Paulo conta com uma
parceria com a Use Táxi para que,
antes do início dos espetáculos ou
nos intervalos, você possa agendar
sua corrida de volta para casa com
comodidade e segurança. Há, ainda,
uma área interna exclusiva para
embarque e desembarque de
passageiros, com faixa preferencial
e via sinalizada, atendendo táxis
ou carros particulares.
ACESSO ESTAÇÃO LUZ
Vir à Sala São Paulo de trem ou
de metrô ficou ainda mais fácil
usando a passagem direta que
liga o nosso estacionamento com
a Plataforma 1 da CPTM, dentro
da Estação Luz. São 210 metros
em um caminho coberto e com
recursos de acessibilidade.
horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30.
Garanta o seu bilhete previamente nos
guichês da Estação da Luz ou pelo
celular, usando o TOP – Aplicativo de
Mobilidade, disponível na App Store e
no Google Play.

Para tornar sua experiência
completa, acesse o manual
do espectador:
salasaopaulo.art.br/
manualespectador/manual.html

horário de funcionamento
_de segunda a sexta: 12h às 18h.
_em dias de concertos, até o fim da
apresentação.
_sábados e domingos: 1h30 antes do
início da apresentação, se houver.
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