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CAROS AMIGOS E AMIGAS,
Depois de grande expectativa e
ansiedade, temos o prazer de lhes
dar as boas-vindas à Sala Minas
Gerais, a nova casa da Filarmônica.
Para celebrar acontecimento tão
importante na vida cultural do
estado e do país, programamos
uma temporada inesquecível, com
variado repertório, executado por
importantes solistas internacionais,
ao lado da nossa grande Orquestra.
Assim, recebemos, neste primeiro
concerto que inaugura um novo
capítulo na história da Orquestra,
um dos maiores músicos brasileiros
(e mineiros) de todos os tempos,
Nelson Freire. Companheiro
inseparável da Filarmônica desde seus
primeiros anos, ele inaugura não só
a Sala, mas também um dos novos
pianos escolhidos para proporcionar
momentos de alegria a todos nós.

FOTO: AN DRÉ FO SSAT1

Ainda neste concerto de abertura
começaremos a mostrar as qualidades
da Sala Minas Gerais, com as
sutilezas do canto do Uirapuru e
a força dramática dos caminhos
ilustrados nos Pinheiros de Roma.

em versão estritamente sinfônica
elaborada por Lorin Maazel.
Recebemos mais uma vez Eduardo
Monteiro, um de nossos músicos mais
versáteis e competentes, interpretando
o belo Concerto nº 19 de Mozart.
Outra série estreante é a Fora de
Série, neste ano focalizando a
obra de Beethoven. A partir deste
mês, iremos executar todas as
suas sinfonias, além de concertos
e aberturas, oportunidade única
de conhecer em detalhe a obra do
mestre de Bonn. Ao mesmo tempo,
abrimos as portas da Sala Minas
Gerais à nova geração de amantes
da música com os Concertos para
a Juventude. As duas apresentações
terão o talento e a energia do jovem
pianista brasileiro Ronaldo Rolim.
Em março iniciamos as comemorações
dos 150 anos de Sibelius, com a sua
Quinta Sinfonia. Neste concerto
teremos, pela primeira vez no Brasil,
um dos mais importantes nomes da
percussão mundial, Martin Grubinger.

O mês continua com a introdução de
duas novas séries (Presto e Veloce)

Esperamos que essa mostra inicial lhes
dê uma ideia da variedade e qualidade
que caracterizará essa temporada
histórica, e que, a cada concerto, nosso
público se sinta cada vez mais em casa.

e o magnífico resumo de O Anel
do Nibelungo, de Richard Wagner,

Sejam todos bem-vindos.

FABIO MECHETTI
Diretor Artístico e Regente Titular

F OTO: RAFAEL MOTTA
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Jacksonville, sendo, agora, Regente
Emérito destas duas últimas.
Foi regente associado de Mstislav
Rostropovich na Orquestra Sinfônica
Nacional de Washington e com ela
dirigiu concertos no Kennedy Center
e no Capitólio norte-americano. Da
Orquestra Sinfônica de San Diego
foi Regente Residente.

FOTO: EUGÊN IO SÁVIO

Natural de São Paulo, Fabio Mechetti
é Diretor Artístico e Regente Titular
da Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais desde sua criação, em
2008. Por esse trabalho, recebeu o
XII Prêmio Carlos Gomes/2009 na
categoria Melhor Regente brasileiro.
Recentemente, tornou-se o primeiro
brasileiro a ser convidado a dirigir
uma orquestra asiática, sendo

FABIO
MECHETTI

nomeado Regente Principal da
Orquestra Filarmônica da Malásia.
Foi Regente Titular da Orquestra
Sinfônica de Syracuse, da
Orquestra Sinfônica de Spokane
e da Orquestra Sinfônica de

Fez sua estreia no Carnegie Hall
de Nova York conduzindo a
Orquestra Sinfônica de Nova Jersey
e tem dirigido inúmeras orquestras
norte-americanas, como as de
Seattle, Buffalo, Utah, Rochester,
Phoenix, Columbus, entre outras.
É convidado frequente dos festivais
de verão nos Estados Unidos, entre
eles os de Grant Park em Chicago
e Chautauqua em Nova York.

Dinamarca, Mechetti dirige
regularmente na Escandinávia,
particularmente a Orquestra
da Rádio Dinamarquesa e a de
Helsingborg, Suécia. Recentemente,
estreou na Itália conduzindo a
Orquestra Sinfônica de Roma. Em
2015 dirigirá a Orquestra Sinfônica
de Odense, também na Dinamarca.
No Brasil foi convidado a dirigir a
Sinfônica Brasileira, a Estadual de São
Paulo, as orquestras de Porto Alegre,
Brasília e Paraná e as municipais
de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Trabalhou com artistas como Alicia
de Larrocha, Thomas Hampson,
Frederica von Stade, Arnaldo Cohen,
Nelson Freire, Emanuel Ax, Gil
Shaham, Midori, Evelyn Glennie,
Kathleen Battle, entre outros.

Realizou diversos concertos no
México, Peru e Venezuela. No Japão
dirigiu as Orquestras Sinfônicas de
Tóquio, Sapporo e Hiroshima. Na
Europa regeu a Orquestra Sinfônica
da BBC da Escócia e a Orquestra
da Radio e TV da Espanha. Dirigiu
também a Filarmônica de Auckland,

Igualmente aclamado como
regente de ópera, estreou nos
Estados Unidos dirigindo a Ópera
de Washington. No seu repertório
destacam-se produções de Tosca,
Turandot, Carmen, Don Giovanni,
Cosi fan Tutte, Bohème, Butterfly,
Barbeiro de Sevilha, La Traviata e

Nova Zelândia, a Orquestra Sinfônica
de Quebec, Canadá, e a Filarmônica
de Tampere, na Finlândia.

As Alegres Comadres de Windsor.

Vencedor do Concurso Internacional
de Regência Nicolai Malko, na

Fabio Mechetti recebeu títulos
de Mestrado em Regência e em
Composição pela prestigiosa
Juilliard School de Nova York.
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FABIO MECHETTI
regente
NELSON FREIRE
piano
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PROGRAMA

05/03

John CORIGLIANO
Abertura Promenade

V I VA C E
Sexta

Robert SCHUMANN

06/03

Concerto para piano em lá menor, op. 54
• Allegro affetuoso

NELSON FREIRE
piano

• Intermezzo: Andantino grazioso
• Allegro vivace
– I N T E RVA L O –

Heitor VILLA-LOBOS
Uirapuru

Ottorrino RESPIGHI
Pinheiros de Roma
• I pini di Villa Borghese
(Os pinheiros da Villa Borghese)
• Pini presso una catacomba
PATROCÍNIO

(Pinheiros próximos a uma catacumba)
• I pini del Gianicolo
(Os pinheiros do Janículo)
• I pini della Via Appia
(Os pinheiros da Via Appia)
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mais prestigiosas e os regentes mais
em evidência. Suas gravações se
sucedem, cada uma indo mais longe
na exploração interpretativa.

FOTO: DECCA / BEN EALOVEGA

As pompas do mundo, contudo, não
alteraram o caráter do menino nativo
de Boa Esperança, transplantado para
o Rio de Janeiro com cinco anos de
idade. Sua família, impressionada
com o talento do caçula, mudou-se
em busca das melhores condições
de ensino musical, encontradas
na orientação de duas mestras de
nível superlativo, a gaúcha Nise
Obino e a paulista Lúcia Branco.

A arte de Nelson Freire atingiu hoje
um raro consenso entre os ouvintes
de música clássica: é transcendental.
O que motiva tal julgamento?
Uma vida passada a pensar e tocar
o grande repertório pianístico
culmina nesse fenômeno singular:
todas as obras que interpreta o
pianista mineiro parecem receber
de suas mãos a versão mais poética,
mais perfeita, mais comovedora.

NELSON
FREIRE

Nelson Freire é hoje um artista
universalmente consagrado,
convidado a tocar nas melhores
salas de concerto, com as orquestras

Finalista no I Concurso Internacional
de Piano do Rio de Janeiro (no júri,
Guiomar Novaes) aos doze anos,
recebeu do então presidente
Juscelino Kubitschek uma bolsa de
estudos que o levou a Viena, onde
estudou sob a direção do mestre
Bruno Seidlhofer. Aos dezenove
anos conquistou o primeiro
prêmio no Concurso Internacional
Vianna da Motta, em Lisboa.
Seu grande début se deu aos 23 anos,
numa apresentação em Londres
considerada sensacional pela crítica.
O Times chama-o então “o jovem
leão do teclado”. Um ano mais
tarde, estreia em Nova York com
a Filarmônica, concerto que lhe

valeu o comentário da revista Time:
“um dos maiores pianistas desta
ou de qualquer outra geração”.
A partir de então, ao longo de cinco
décadas e com atuações em cerca
de setenta países, Nelson Freire
se tornou uma estrela de máxima
grandeza no cenário internacional.
Gravou para a Sony/CBS, Teldec,
Philips e Deutsche Grammophon.
Desde 2003, tem contrato de
exclusividade com a Decca. Seus
discos obtiveram os prêmios
Diapason d’Or, Grand Prix du Disque,
Victoire d´Honneur, Edison Award,
Gramophone Award e o Grammy
Latino por Nelson Freire Brasileiro.
Apresentou-se com os regentes
de maior prestígio, como Valery
Gergiev, Rudolf Kempe, Rafael
Kubelik, Yuri Temirkanov, Seiji
Ozawa, Riccardo Chailly, Charles
Dutoit, Andre Previn, Pierre Boulez,
Lorin Maazel, Kurt Masur e Sir
Colin Davis. Apresentou-se com as
orquestras filarmônicas de Berlim,
Londres, Nova York e Israel, a
Concertgebouw de Amsterdam, a
Gewandhaus de Leipzig, as sinfônicas
de Paris, Nacional da França,
Munique, Tóquio, São Petersburgo,
Boston, Chicago e Viena.
GILDA OSWALDO CRUZ
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Estados Unidos, 1938

INSTRUMENTAÇÃO piccolo, 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas,

4 trompetes, 3 trombones, tuba, tímpanos, percussão, harpa, cordas.

ABERTURA PROMENADE (1981)
8 min
“As técnicas estão todas em minha
mente. Uso-as conforme as necessito”,
disse o compositor no Brasil, em 2007,
quando exaltou a liberdade estética
e técnica dos tempos atuais, em
detrimento do que classificou como
uma postura “fundamentalista” dos
compositores ligados ao serialismo

meados da década de 1970, superados
alguns dos traumas da guerra,
entrariam em cena compositores que
buscavam reatar laços com a tradição,
restabelecendo um diálogo entre
o presente e o passado musicais.

integral, poética predominante
nas décadas de 1950 e 1960.

É nesse contexto que se insere John
Corigliano. Referências à tradição
musical estão presentes no todo e em
cada compasso de suas obras. Tomando
de empréstimo gêneros clássicos,
como a sinfonia ou o concerto, inclui
alusões tanto a obras consagradas
do repertório quanto a pequenas
estruturas da linguagem mais
tradicional, como motivos melódicos
ou mesmo o acorde perfeito.

John Corigliano é um dos mais
reconhecidos e premiados compositores
norte-americanos da atualidade. Embora
originário de uma família de músicos,
desenvolveu seus estudos musicais
informalmente; porém, já aos 26 anos
vencia o concurso de composição
do Festival de Spoleto, Itália, com
sua Sonata para Violino e Piano.

Segundo Corigliano, não haveria
mais barreiras estéticas neste mundo
globalizado e “internetizado”. Todas as
técnicas e estéticas surgidas ao longo
do século XX, por antagônicas que
fossem, poderiam agora se unir a 700
anos de tradição musical ocidental,

Sua carreira de compositor é marcada
pelo ecletismo representativo de sua
época. Este insere o compositor em
um contexto que a historiografia
musical recente – não sem a
desconfiança de muitos – tende a
denominar como pós-modernismo,
aproximando as obras de Corigliano às
de compositores como o russo Alfred
Schnittke, o estoniano Arvo Pärt, os
poloneses Henryk Górecki e Krzysztof
Penderecki (em sua fase mais
recente) e, no panorama brasileiro, de

aglomerando-se em uma só obra.

compositores como Gilberto Mendes.

A ideia da Abertura Promenade surgiu
quando o compositor foi pego de
surpresa ao ouvir pela primeira vez
a Sinfonia do Adeus de Haydn. Essa
sinfonia é frequentemente escolhida
para encerrar um concerto, uma vez
que, durante o último movimento,
os músicos vão deixando o palco
gradualmente, restando apenas dois
violinos para terminar a música em
um palco vazio. Já que as Aberturas
geralmente iniciam os concertos,
o processo contrário ao criado por
Haydn – uma orquestra que entra no
palco tocando – tornou-se tanto uma
ideia interessante quanto um desafio
de composição para Corigliano.
Ainda nas coxias, os metais anunciam

o início dos trabalhos, com os
trompetes executando os últimos
cinco compassos da Sinfonia do Adeus
de trás para a frente. A partir daí, está
formada uma fanfarra, que anuncia
o desfile dos artistas, começando com
o piccolo e concluindo com a tuba,
com uma variedade de motivos não
isentos de lirismo que conduzem
ao clímax com toda a orquestra.
A obra foi estreada em julho de 1981,
com a Boston Pops Orchestra, e contou
com a regência de John Williams.

FRANCISCO CESAR LEANDRO ARAÚJO Músico,
Bacharel em Letras.

PARA OUVIR
CD John Corigliano – A Dylan Thomas
Trilogy – Nashville Symphony Orchestra
and Chorus – Leonard Slatkin, regente
– Naxos 8.559394 – 2008
PARA VISITAR
www.johncorigliano.com

ILUSTRAÇÕES: MARIANA SIMÕES

Durante os vinte anos que sucederam a
Segunda Guerra Mundial, imbuídos da
sensação de um esgotamento da velha
cultura europeia, compositores como
Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez
e outros empreenderam um radical
rompimento com tudo o que se ligava à
música tradicional. Posteriormente, em
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Robert Schumann |

Alemanha, 1810 – 1856

CONCERTO PARA PIANO EM LÁ MENOR, OP. 54 (1841/1845)

INSTRUMENTAÇÃO 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes,

tímpanos, cordas.

31 min

“O que impressiona na leitura
atenta dos escritos de Schumann
(...) é a sua prodigiosa riqueza
em traços contraditórios”
(André Boucourechliev). Assim
o biógrafo mais importante de
Schumann inicia seu principal
estudo sobre a vida e a obra desse
compositor. Usa “contradição” numa
acepção dialética, para as fortes
oposições de uma personalidade que
desde cedo sinalizava desequilíbrio.
Na alquimia de suas contradições, tão
exacerbadamente humanas, Schumann
sempre teve uma visão aguda de
si próprio e de sua multiplicidade,
personificada nos pseudônimos que
usava: Eusebius, Florestan e Mestre
Raro, conciliador de ambos.
O biógrafo nos mostra que Schumann
é eles todos e que sua música,
mais que seus escritos, nos ajuda a
compreendê-lo: “nela, a distinção
entre a face clara e a face obscura
de seu ser aparece com a evidência
refulgente da obra de arte”. Schumann
assumiu bem cedo essa multiplicidade
e ela transparece com nitidez desde

Se desde o início de sua carreira de
compositor essas oposições já se
revelam como traço fundamental
de sua linguagem, que dizer, então,
de suas obras de maturidade?
Basta ouvir os primeiros minutos
deste que talvez seja o mais
emblemático dos concertos
românticos, para percebê-las
com nitidez irrefutável: após alguns
compassos de uma introdução
brilhante, segue-se, exposto pela
orquestra e depois imitado pelo
piano, o tema principal da obra,
de caráter intimista, que dominará
pelo menos os dois primeiros
movimentos, mais a transição do
segundo para o terceiro movimentos.

suas primeiras composições: a
mascherata dos Papillons op. 2 já é,
ainda segundo Boucourechliev, “um
jogo de espelhos onde o homem se
busca desesperadamente através
de suas miragens inumeráveis”.

piano e orquestra. De fato, em maio
de 1841 Schumann começa a compor,
para sua esposa, a Fantasia, que só
seria terminada em 1845. Há uma
nota no diário de Clara Schumann
que comenta: “Robert compôs um

Essa quase onipresença do primeiro
tema tem pelo menos duas
explicações, que se complementam:
de um lado, é uma estratégia para
transcender e extrapolar, dentro
de alguns limites, a forma sonata.
De outro, o fato de que o Concerto
em lá menor fora originalmente
concebido como uma Fantasia para

belo último movimento para a sua
Fantasia para piano e orquestra em
lá menor, de tal forma que ela acabou
por se transformar em um concerto,
que tocarei no próximo inverno”.
A estreia se deu em dezembro de
1845, em Dresden, tendo como
solista realmente Clara Schumann
e a regência de Ferdinand Hiller,
a quem o concerto foi dedicado.
Se a Fantasia se mostra
principalmente no primeiro
movimento, o fato é que a ideia
nunca foi de todo abandonada,
o que se reflete no aspecto

cíclico da obra acabada. Assim
Schumann consegue extrapolar
estruturalmente os esquemas
formais clássicos, propondo um
conceito relativamente original para
o concerto de instrumento solista.
Se, para Boucourechliev, Schumann
é o mais romântico dos músicos
românticos, ousamos acrescer que
seu Concerto para piano é o mais
romântico dos concertos românticos.

MOACYR LATERZA FILHO Pianista e cravista,
Doutor em Literaturas de Língua Portuguesa,
professor da Universidade do Estado de Minas
Gerais e da Fundação de Educação Artística.

PARA OUVIR
CD Robert Schumann – Concerto em lá
menor para piano e orquestra, op. 54 –
The Philharmonia Orchestra –
Herbert von Karajan, regente –
Dinu Lipatti, piano – Phillips/EMI – 1998
PARA LER
André Boucourechliev – Schumann – Seuil – 1963
PARA ASSISTIR
Orquestra Gewandhaus de Leipzig –
Riccardo Chailly, regente – Martha Argerich, piano
Acesse: fil.mg/spianoma
Orquestra Filarmônica de Roterdam – Claus
Peter Flor, regente – Nelson Freire, piano
Acesse: fil.mg/spianonf
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Heitor Villa-Lobos |

Brasil, 1887 – 1959

UIRAPURU (1917)
20 min
Villa-Lobos compôs duas obras
orquestrais para dança – Amazonas e
Uirapuru – diametralmente opostas em
seu caráter. Amazonas retrata a natureza
grandiosa, utilizando uma orquestra
que, conforme dizia Mário de Andrade,
“avança derrubando árvores,
tonalidades e tratados de composição”.
Uirapuru, ao contrário, é uma delicada
partitura, com audaciosas combinações
timbrísticas e efeitos orquestrais
surpreendentemente moldados ao
encanto do argumento indígena.
As duas obras, desvinculadas das
intenções coreográficas, tornaram-se
marcos importantes da música
sinfônica brasileira. No contexto da
produção de Villa-Lobos, antecipam
algumas constantes de sua linguagem
madura, como a acentuada polirritmia
e aspectos atonais ou politonais.
A instrumentação inabitual inclui
o violinofone (violino acoplado a
uma trompa, criação do compositor)
e percussão bem brasileira, com
reco-reco, coco, surdo e tamborim.
Villa-Lobos reunira muito material
folclórico quando, na década de 1910,
viajou pelas capitais litorâneas até
o Recife. Depois empreendeu, de
Fortaleza a Manaus, uma aventura
marcada por peripécias incríveis,
à procura das vozes da natureza e

dos habitantes da região. Orgulhoso
desse aprendizado, o compositor
afirmava ter sido seu principal livro de
harmonia o mapa do Brasil. Uirapuru
foi um dos primeiros sucessos de
Villa-Lobos na utilização de material
folclórico. Contudo, na obra percebemse também as fortes influências dos
modelos europeus de Puccini, Debussy,
d’Indy e Wagner (logo no início
ouve-se, com outra orquestração, o
famoso acorde de Tristão e Isolda).
Frequentemente faz-se um paralelo
entre os poemas sinfônicos Uirapuru,
de Villa-Lobos, e O pássaro de fogo,
de Stravinsky. Ambos referem-se a
um pássaro encantado transformado
em homem e foram compostos no
início das carreiras de seus autores.
Villa-Lobos criou o argumento de
Uirapuru organizando diferentes
lendas brasileiras sobre essa
ave de canto maravilhoso:

INSTRUMENTAÇÃO piccolo, 2 flautas, 2 oboés, corne-inglês, 2 clarinetes, clarone, 2 fagotes,

contrafagote, saxofone soprano, 4 trompas, 3 trompetes, 3 trombones, tuba, tímpanos,
percussão, 2 harpas, celesta, piano, cordas.
do pássaro cobiçado. Enfeitiçada por
seu mavioso canto, a mais linda das
índias, adestrada caçadora, fere-o
com sua flecha. Caído ao chão, o
Uirapuru transforma-se no mais belo
cacique da floresta. Entretanto, o som
fanhoso e agourento da flauta de osso
anuncia a volta do índio feio, sedento
de vingança. E, apesar do protesto
das jovens, o ingênuo guerreiro,
demonstrando toda sua coragem,
enfrenta o Feiticeiro. O cacique é ferido
mortalmente e as índias, com ternura
e tristeza, transportam seu corpo para
uma fonte. Subitamente o jovem volta
a ser pássaro e, voando, desaparece
cantando por sobre as árvores.
Desde então, no cenário da floresta,
reino encantado de muitos sons, de

grilos, mochos, corujas, bacuraus,
sapos e outros animais cantadores,
tudo silencia quando o Uirapuru
canta sua longa e bela melodia.
Villa-Lobos revisou a partitura
de Uirapuru em 1934 e, no ano
seguinte, o poema foi apresentado,
pela primeira vez, como balé, no
teatro Colón de Buenos Aires,
coreografado por Nemanoff e
regido pelo próprio compositor.

PAULO SÉRGIO MALHEIROS DOS SANTOS Pianista,
doutor em Letras, professor na UEMG, autor
dos livros Músico, doce músico e O grão
perfumado – Mário de Andrade e a arte do
inacabado. Apresenta o programa semanal
Recitais Brasileiros, pela Rádio Inconfidência.

PARA OUVIR

– Em uma floresta calma e silenciosa,
aparece um índio feio, maldoso
Feiticeiro, tocando uma flauta de osso.
Da densa folhagem das árvores surgem
jovens e belas índias que afugentam o
intruso com empurrões e xingamentos.
Elas procuram o Uirapuru, trovador
mágico que, segundo os velhos sábios da
tribo, outrora fora o Deus do Amor. Ao
longe, trilos suaves anunciam a presença

CD Heitor Villa-Lobos – Uirapuru e
Modinha (Prelúdio) da Bachiana nº 1 – The
Stadium Symphony Orchestre of New York
– Leopold Stokowski, regente – 1994
PARA LER
Bruno Kiefer – Villa-Lobos e o Modernismo na
Música Brasileira – Editora Movimento – 1986
PARA ASSISTIR
Orquestra Sinfônica da Rádio e Televisão
Espanhola – Carlos Kalmar, regente
Acesse: fil.mg/vluirapuru
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Ottorino Respighi |

Itália, 1879 – 1936

PINHEIROS DE ROMA (1923/1924)
23 min
Numa Itália sufocada pelo fascismo,
que permitia apenas a exaltação das
tradições e cerceava a livre criação
musical; e num cenário musical
preponderantemente operístico,
dominado pelos compositores
veristas, “a geração de oitenta” – à
qual pertenceu Respighi – surgiu e se
manteve – em meio às mais diversas
crises – na luta pela renovação do
gosto musical italiano. Na tentativa
de conciliação, se orientaram por uma
curiosidade pelo novo, pelas vanguardas
e pela pesquisa do antigo, do tradicional.
Em resposta ao gosto musical italiano,
entregue por muito tempo à produção
operística, propunham a reabilitação
da arte instrumental italiana.
Ottorino Respighi, inicialmente aluno
do Liceo Musicale de Bologna, estudou
orquestração com Rimski-Korsakov
em São Petersburgo e composição
com Max Bruch em Berlim. Tornou-se
professor na Academia Santa Cecília
em Roma e se deixou influenciar por
Debussy e Richard Strauss. Sua poética
tentava amenizar o verismo triunfante,
articulando-o com as tradições musicais
(velhos modos de cantochão, música
italiana dos séculos XVI e XVIII), com
a influência de algumas novas correntes
e o espírito reformista. Acabou
por criar uma espécie de mistura
pós-romântica e impressionista, de

tendência neoclássica. Sua produção
desafia uma linha classificatória.
Fontes de Roma, Pinheiros de Roma e
Festas Romanas compõem a trilogia
romana. Os três poemas sinfônicos,
gênero de grande destaque em Respighi,
evidenciam suas características – a
esplêndida orquestração e a elegância
e riqueza da escrita, o refinamento de
harmonia e timbre – que contribuíram
para a conformação de um modelo
italiano de poema sinfônico. Sente-se
uma preferência pelas formas amplas
e estruturas imponentes. Pinheiros
de Roma, sua obra mais conhecida,
divide-se em quatro partes executadas
sem interrupção – um movimento vivo,
dois lentos e um em ritmo de marcha.
Escrita em 1923, a obra sugere uma
reconstrução de impressões visuais
e sonoras de diferentes regiões de
Roma. A própria partitura faz algumas
alusões a isso. As quatro partes são:
1..Os pinheiros da Villa Borghese:
brincadeiras de crianças entre os
pinheiros, segundo o argumento
fornecido pelo autor. Danças e rodas:
orquestra de sonoridades claras
e densas, dentre as quais as
estridências do trompete. “Todos
se embriagam de gritos como os
das andorinhas ao anoitecer; e
acabam por fugir em bando.”

INSTRUMENTAÇÃO piccolo, 3 flautas, 2 oboés, corne-inglês, 2 clarinetes, clarone,

2 fagotes, contrafagote, 6 trompas, 4 buccine, 5 trompetes, 5 trombones, tuba,
tímpanos, percussão, harpa, piano, celesta, cordas.
2. Pinheiros próximos a uma
catacumba: os registros graves
da orquestra sugerem a sombra
que os pinheiros projetam sobre
a entrada de uma catacumba. Um
trompete longínquo, sobre o lento
movimento das cordas, evoca
um calmo e misterioso local. Um
canto salmodiado das profundezas
sepulcrais “se espalha solene como
um hino e se desvanecendo”.
3. Os pinheiros do Janículo: nova
paisagem e nova atmosfera, limpidez
noturna. “Os pinheiros do monte
Janículo perfilam-se à luz de uma
lua serena...”. Breve cadência ao
piano, depois revezada pelo clarinete,
retomada a seguir pelas cordas e,

finalmente, por toda a orquestra.
Canta um rouxinol (a partitura
original prevê um canto de pássaro
gravado do original, por gramofone).
4. Os pinheiros da Via Appia:
evocadora da Roma antiga.
O campo trágico é velado por
pinheiros solitários. As sombras
desaparecem de repente e vem a
explosão sonora das buzinas com a
visão gloriosa de um exército consular:
“A subida triunfal ao Capitólio”.

IGOR REYNER Pianista, Mestre em Música pela
UFMG, doutorando de Francês no King’s College
London e colaborador do ARIAS/Sorbonne
Nouvelle Paris 3.

PARA OUVIR
CD Respighi – Pinheiros de Roma – Stuttgart
SWR Radio-Symphony Orchestra – Sergiu
Celibidache, regente – Deutsche Grammophon
PARA ASSISTIR
Filme Fantasia 2000 – Estúdios
Disney – Estados Unidos – 2000
Orquestra Filarmônica de Nova York –
Alan Gilbert, regente
Acesse: fil.mg/rpinheirosny
Orquestra Sinfônica da Rádio de Stuttgart –
Georges Prêtre, regente
Acesse: fil.mg/rpinheirosrs (parte 1: Os
pinheiros da Villa Borghese)

FOTO: AN DRÉ FO SSATI
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FABIO MECHETTI
regente
EDUARDO MONTEIRO
piano

PRESTO
Quinta

12/03
VELOCE

PROGRAMA

Sexta

13/03

Wolfgang Amadeus MOZART
Concerto para piano nº 19 em Fá maior,
K. 459
EDUARDO
MONTEIRO
piano

• Allegro
• Allegretto
• Allegro Assai
– I N T E RVA L O –

Richard WAGNER / Lorin MAAZEL
O Anel sem Palavras
• O Ouro do Reno
• A Valquíria
• Siegfried
• Crepúsculo dos Deuses
PATROCÍNIO

P R I M E I R A AU D I Ç ÃO E M B H
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Foi solista das principais orquestras
do Brasil e de renomadas orquestras
do exterior, incluindo as filarmônicas
de São Petersburgo, de Moscou, de
Munique e de Bremen, a Orquestra
de Câmara de Viena, a Sinfônica
de Novosibirsky, a Orquestra da
Rádio e Televisão Espanhola e a
Sinfônica Nacional da Irlanda.

FOTO: JU LIO ACEVEDO

Apresentou-se com os maestros Isaac
Karabitchevsky, John Neschling,
Roberto Minczuk, Fabio Mechetti,
Roberto Tibiriçá e Eleazar de
Carvalho, e também com Yuri
Temirkanov, Mariss Jansons, Dimitri
Kitayenko, Philippe Entremont,
Arnold Katz, Sergiu Comisiona, Emil
Tabakov, Kirk Trevor e Asher Fisch.

EDUARDO
MONTEIRO

Considerado um dos maiores
expoentes do cenário pianístico
brasileiro, o carioca Eduardo
Monteiro teve seu talento
reconhecido internacionalmente
desde jovem. Em 1989 recebeu,
por unanimidade, o 1º lugar no

Seu abrangente repertório é marcado
por um refinado critério de escolha
e especial interesse pela música
brasileira, cujas interpretações são
consideradas referência por seu grau
de excelência. Em sua discografia
destaca-se o CD Piano Music of Brazil,

Concurso Internacional de Piano
de Colônia, Alemanha, além do
prêmio de melhor intérprete de
Beethoven. Foi laureado, também,
nos concursos de Dublin, em
1991, e Santander, em 1992.

gravado pelo selo inglês Meridian
Records e lançado em recital no
Wigmore Hall de Londres. Esse
trabalho obteve críticas extremamente
elogiosas em conceituadas revistas
especializadas internacionais.

Sua sólida formação foi adquirida
em diferentes países. No Brasil
concluiu Bacharelado e Mestrado na
Escola de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro; na França
obteve o título de Doutor em
Musicologia pela Universidade de
Paris IV – Sorbonne e aperfeiçoouse com o pianista Dominique
Merlet; na Itália foi um dos cinco
pianistas selecionados no mundo
pela Fondazione Internazionale per
il Pianoforte para trabalhar sob a
orientação de músicos como Alexis
Weissemberg, Leon Fleisher, Dmitri
Bashkirov, Fou Ts’ong, Karl-Ulrich
Schnabel, Rosalyn Turek e Charles
Rosen; nos Estados Unidos, obteve
o Artist Diploma do New England
Conservatory of Music de Boston,
na classe de Wha-Kyung Byun.
Eduardo Monteiro ocupa um
lugar de destaque no panorama
da formação pianística no país.
É professor de piano e vice-diretor
da Escola de Comunicações e Artes
da USP. Seus alunos conquistaram
numerosas premiações em concursos
no Brasil e no exterior, com
destaque para o 1º prêmio no
25º Concurso Internacional de Piano
Clara Haskil, na Suíça, em 2013.
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Wolfgang Amadeus Mozart | Áustria, 1756 – 1791
CONCERTO PARA PIANO Nº 19 EM FÁ MAIOR, K. 459 (1784)

INSTRUMENTAÇÃO flauta, 2 oboés, 2 fagotes, 2 trompas, cordas.

28 min

Aos vinte e cinco anos, em plena
maturidade artística, Wolfgang
Amadeus Mozart deixou o serviço
de Konzertmeister do Arcebispado
de Salzburg, sua cidade natal, e
mudou-se para Viena. Lá, tornou-se
seu próprio empresário, realizando
concertos por assinatura, dando aulas
e compondo sob encomenda: “não
tenho mais a infelicidade de estar a
serviço de Salzburg. Hoje é um dia
feliz para mim!”, escrevera ao pai em
1781. O período vienense foi para
Mozart o mais alegre, prestigioso e
profícuo. Surgiram inúmeras obras
de vários gêneros, entre elas quinze
grandes concertos para piano e
orquestra. Desde a infância, Mozart
convivera intimamente com o piano,
instrumento que dominava com
exímia destreza. Ao longo de sua
vida, compôs especificamente para
determinados solistas, adaptando-se
às habilidades características de
cada um, fossem eles cantores ou
instrumentistas. Assim, o Concerto
para piano nº 17 – como também o de
nº 14 – foi escrito para o virtuosismo

conseguinte, o Concerto nº 19, mais
varonil e militaresco, Mozart compôs
para si próprio, na medida de sua
execução refinada e proficiente.
O gênero, além de divulgar o ofício
de Mozart como compositor, pianista
e professor de piano, converteu-se
em sua principal fonte de renda.

da pianista Bárbara Ployer, conhecida
como Babette, uma excepcional aluna
do compositor. O Concerto nº 18
destinou-se à talentosa pianista
vienense, cega de nascença, Maria
Theresia von Paradies. Já a obra

a coroa devido à morte do irmão,
José II, que reinou durante a vida
de Mozart. Sabe-se que, para as
festividades imperiais, o compositor
preparou dois concertos: o Concerto
para piano nº 26, intitulado por seus

O ano de 1784 é conhecido como
o ano do piano na vida de Mozart
e assinala o auge da reputação do
compositor enquanto pianista. A data
marca a composição de seis concertos
para piano, dos quais o último é o
Concerto para piano nº 19 em Fá maior,
K. 459. A obra, provavelmente, foi
estreada em 1785 durante uma série
de concertos por assinatura que
Mozart realizou no Mehlgrube,
um luxuoso cassino em Viena. No
entanto, não subsistem registros desse
fato. Oficialmente, o Concerto para
piano nº 19 foi executado em 1790, em
Frankfurt, durante as comemorações
da coroação de Leopoldo II como
Imperador da Áustria. Leopoldo,
filho de Maria Theresa, assumiu

biógrafos o “Concerto da Coroação”,
e o Concerto para piano nº 19, por vezes
denominado “Segundo Concerto da
Coroação”. Curiosamente, ambos
foram concebidos e estreados em
ocasiões anteriores distintas.
O Concerto para piano nº 19
distancia-se, por ser incomparavelmente
mais importante, dos outros dois
concertos em Fá maior, e é o último
escrito nessa tonalidade. Dos vinte e
sete concertos para piano de Mozart,
é o único que não possui andamento
lento – adagio, andante ou larghetto –

em seu movimento central. Essa
característica corrobora o caráter
militar do primeiro movimento e
transmite garbosidade e jovialidade a
toda a obra. Se há contrastes, estes se
encontram no terceiro movimento,
no qual Mozart quebra o discurso
homofônico e desenvolve seus dotes
contrapontísticos, elaborando um
agitado fugato à maneira dos antigos
mestres J. S. Bach e G. F. Haendel.
MARCELO CORRÊA Pianista, Mestre em Piano pela
Universidade Federal de Minas Gerais, professor
na Universidade do Estado de Minas Gerais.

PARA OUVIR
CD Mozart – Pianos Concertos nº 19,
KV 459 & nº 23, KV 488 – Série DG The
Originals – Wiener Philharmoniker – Karl
Böhm, regente – Maurizio Pollini, piano –
Deutsche Grammophon, Alemanha – 2011
PARA LER
H. C. Robbins Landon (organizador) – Mozart,
um compêndio – Jorge Zahar Editor – 1996
PARA ASSISTIR
Filarmônica de Câmara da Alemanha – David
Zinman, regente – Radu Lupu, piano
Acesse: fil.mg/mpiano19
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Richard Wagner |

Alemanha, 1813 – Itália, 1883

Lorin Maazel

INSTRUMENTAÇÃO 2 piccolos, 3 flautas, 3 oboés, corne-inglês, 3 clarinetes, clarone,

3 fagotes, 8 trompas, 4 tubas wagnerianas, 4 trompetes, 4 trombones, tuba,
2 tímpanos, percussão, 2 harpas, cordas.

O ANEL SEM PALAVRAS – Uma compilação de Lorin Maazel da tetralogia
O Anel do Nibelungo (Tetralogia: 1853/1874 / Compilação: 1987)
70 min

Em 1987, a pedido da Telarc
Records, o maestro Lorin Maazel
seleciona aqueles que seriam, em
sua opinião, os melhores momentos
da obra O Anel do Nibelungo, de
Richard Wagner. Mais do que uma
seleção das mais belas e marcantes
passagens do famoso ciclo de
óperas, Maazel condensou as
dezessete horas do mais laborioso
trabalho de Wagner em uma
suíte orquestral de 75 minutos.
O Anel sem Palavras articula vinte
excertos do ciclo, cronologicamente
segundo a trama, levando o ouvinte
desde os famosos arpejos iniciais que
representam a fluidez e constância
do rio Reno, em O Ouro do Reno,
até o acorde final de O Crepúsculo
dos Deuses. Concebida para ser
executada ininterruptamente,
O Anel sem Palavras apoia-se nos
característicos motivos condutores
(Leitmotiven), a fim de preencher
a ausência do texto e das vozes.

envolvimento político. Desse modo,
sua inserção no meio operístico
deu-se apenas em 1842, quando
pôde ter sua ópera Rienzi estreada
em Dresden, em 20 de outubro
de 1842, após uma temporada
de miséria e rejeição em Paris.
À estreia seguiu-se a oportunidade
de trabalho como mestre de
capela em Dresden, cargo que
ocuparia até 1849, ano em que
se viu obrigado a refugiar-se em
Zurique devido a sua participação
nas revoltas de 1848 e 1849.

Richard Wagner enfrentou
inúmeras adversidades em
momentos diversos de sua vida, seja
em razão do não reconhecimento
de seu trabalho musical, seja
por seu desajeitado e polêmico

culpa e da maldição e o princípio
figural e imagético, origem da ideia
de leitmotiv. A tradição artística
grega serve ainda como fundamento
para sua nova concepção operística,
tal como proposta nos ensaios que

Durante os anos em Dresden,
dedica-se, entre outras coisas, ao
estudo da literatura grega, em
especial da tetralogia Oresteia de
Ésquilo. Dela Wagner toma de
empréstimo, para a composição
de O Anel do Nibelungo, o modelo
de estruturação e aquele em que se
confrontam pares de personagens,
bem como o sequenciamento de
episódios por meio dos temas da

o compositor publica em Zurique,
entre os anos 1849 e 1851.
Inspirado no uso que os gregos
faziam da música, da poesia e da
dança, combinadas em um só gênero
artístico, Wagner busca conciliar
suas inspirações essencialmente
dramáticas e literárias com a
tradição sinfônica clássica, na ideia
de obra de arte total. O Anel do
Nibelungo, como o mais plenamente
desenvolvido exemplo desse novo
gênero, combina filosofia, história e
mitologia com música, drama, poesia
e arquitetura, na busca por uma
forma máxima de expressão artística.
O ciclo implementa ainda outras das
inovadoras ideias composicionais dos
ensaios de Zurique: a versificação
melódica (Versmelodie), ou seja, a
construção de melodias a partir de
uma rítmica intrínseca ao verso
e enquanto desdobramento das
aliterações do texto; e os leitmotiven,
os temas melódicos que podem
ser identificados a personagens,

à época ainda sob o título de
A morte de Siegfried. Vinte e seis
anos de elaboração, experimentação,
estudos e anotações seguem-se até
que Wagner possa finalizar, em 1874,
as quatro óperas, que são estreadas,
como ciclo, apenas nos dias 13,
14, 16 e 17 de agosto de 1876, no
Festival de Bayreuth, regidas por
Hans Richter. Reunindo as óperas
O Ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried
e O Crepúsculo dos Deuses, O Anel
do Nibelungo sintetiza em sua trama
diferentes textos de tradição nórdica
do século XIII, em especial a Saga
dos Volsungos, a Saga de Thidrek,
que narra a história de Teodorico de
Verona, e a Canção dos Nibelungos.

objetos e sentimentos específicos.

diversas disputas entre nibelungos,
deuses, gigantes, heróis e guíbiches
pela posse do anel, tendo como
pano de fundo a maldição do anel
e o lamento constante das filhas
do Reno, guardiãs do ouro mágico.

É durante os anos de Dresden,
precisamente em 4 de outubro de
1848, que Wagner esboça o primeiro
rascunho de O Anel do Nibelungo,

O enredo versa sobre o roubo
do ouro do Reno pelo nibelungo
Alberich, que, renunciando ao amor,
forja um poderoso anel e um elmo
mágico capazes de derrotar todos
e libertar aquele que os possui do
jugo dos deuses. Seguem-se então as

PRESTO E VELOCE

Mais do que uma obra sobre
culpa, maldição, opressão, traição
ou ganância e poder, O Anel do
Nibelungo pode ser visto como uma
espécie de panegírico do amor,
muito embora de caráter fatalista.
Tanto o poder quanto a maldição
do anel, resultados da abjuração de
Alberich, simbolizam a renúncia
ao amor, e tudo o que se segue é,
em essência, um emaranhado de
formulações sobre o amor: seja ele
o amor incestuoso entre os irmãos
Siegmund e Sieglinde; ou o amor
fracassado de Fricka e Wotan,
origem da ganância e da obsessão
pelo poder; ou o amor como ilusão e

31

trapaça de Siegfried e Gutrune; ou,
finalmente, o amor como sacrifício
de Brünnhilde e Siegfried. Em
O Anel sem Palavras, Maazel
articula os mais dramáticos,
bem como os mais apaixonados
momentos do ciclo, numa tentativa
feliz de sintetizar o que não pode
ser sintetizado, assim como faz
Wagner, ou qualquer outro, que
se disponha a falar de amor.

IGOR REYNER Pianista, Mestre em Música pela
UFMG, doutorando de Francês no King’s College
London e colaborador do ARIAS/Sorbonne
Nouvelle Paris 3.

PARA OUVIR
CD – The Ring Without Words:
Orchestral Highlights from the Ring
Cycle – Berliner Philharmoniker –
Telarc Records – 1988 – CD-80154
PARA LER
Charles Baudelaire – Richard Wagner
e Tannhäuser em Paris – Eliane
Marta Teixeira Lopes, organização e
tradução – Autêntica Editora – 2013
PARA ASSISTIR
DVD – Lorin Maazel conducts Wagner:
The Ring Without Words – Berliner
Philharmoniker – Lorin Maazel, regente –
EuroArts 2057608 – 2011 (gravação ao vivo)
Orquestra Sinfônica Nippon Hoso Kyokai –
Lorin Maazel, regente
Acesse: fil.mg/wmanel

F OTO: ANDRÉ FOSSATI
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ARIEL ZUCKERMANN
regente convidado
MARTIN GRUBINGER
percussão

ALLEGRO
Quinta

26/03
PROGRAMA

V I VA C E
Sexta

Zoltán KODÁLY

27/03

Danças de Marosszek

Avner DORMAN
Congelado no Tempo
• Indoafrica – Allegro

MARTIN
GRUBINGER
percussão

• Eurasia – Adagio
• As Américas – Presto, exuberante
ESTREIA BRASILEIRA

– I N T E RVA L O –

Jean SIBELIUS
Sinfonia nº 5 em Mi bemol maior, op. 82
• Tempo molto moderato
• Andante mosso, quasi allegretto
PATROCÍNIO

• Allegro molto
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Destaques para a temporada
2013/2014 incluíram a estreia de
Zuckermann com a Orquestra de
Câmara de Lausanne e outra estreia
no festival Maggio Musicale, em
Florença. Ele também voltou a
trabalhar com a Orquestra Jovem da
Filarmônica de Israel, consolidando
sua reputação crescente no país.
Além disso, Zuckermann tem
agendada a gravação de um novo
programa intitulado Contemporary
Klezmer com os membros de seu
quinteto, Kolsimcha, e com a
Orquestra Sinfônica de Londres.

Ariel Zuckermann figura atualmente
entre os mais requisitados
maestros da nova geração.

FOTO: FELIX BROEDE

Zuckermann estudou regência
orquestral com o lendário Jorma
Panula na Royal Music Academy
de Estocolmo, na Suécia. Em

ARIEL
ZUCKERMANN

maio de 2004, então aluno de
Bruno Weil, ele se graduou na
Musikhochschule de Munique.
Em janeiro de 2007, foi nomeado
diretor musical da renomada
Orquestra de Câmara da Geórgia.

Em 2003/2004, Ariel Zuckermann
foi nomeado maestro assistente de
Iván Fischer com a Orquestra do
Festival de Budapeste. Esses dois anos
testemunharam sua evolução artística,
período em que o músico adquiriu um
grande repertório e realizou muitas
performances aclamadas pela crítica.

compromissos incluiu concertos e
gravações com a Orquestra do Estado
Bávaro, Orquestra Filarmônica da
Rádio NDR, sinfônicas de Basel
e de Lucerne, Filarmônica de
Israel, Orquestra da Rádio KBS
de Seoul, Bremer Philharmonic,
Filarmônica Nacional Húngara
e Filarmônica do Festival de
Budapeste, Orquestra Filarmônica
Tcheca, Bamberger Symphoniker,
Deutsche Radio Philharmonie, WDR
Sinfonieorchester Köln, Filarmônica
de Grã-Canária, Sinfônica Nacional
Dinamarquesa e Orquestra Sinfônica
de Taipei, bem como as orquestras
de câmara de Zurique, Basileia e
Stuttgart, Camerata Salzburg e
Riga Sinfonietta. Ele também atuou
em uma nova produção da ópera
Viva La Mamma, de Donizetti,
em Munique e, recentemente,
na produção de Pimpinone,
ópera cômica de Telemann.

Ariel Zuckermann teve estreias

Vencedor de vários concursos

bem-sucedidas com a Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, na
Philharmonie, em 2007, e com a
Orquestra Sinfônica de Euskadi,
em uma turnê pela Espanha, em
2009. Além disso, sua agenda de

internacionais, Ariel Zuckermann
começou sua carreira musical como
flautista. Estudou em Munique com
Paul Meise e András Adorján e, mais
tarde, continuou seu treinamento
com Alain Marion e Aurèle Nicolet.
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Entre o crescente número de
obras escritas especialmente para
Grubinger estão Frozen in Time,
de Avner Dorman, o Concerto de
Friedrich Cerha para Percussão e
Orquestra, gravado em conjunto
com a Filarmônica de Viena sob a
batuta de Peter Eötvös, e o concerto
Tears of Nature, de Tan Dun. Seus
projetos de percussão The Percussive
Planet e Caribbean Showdown são
exemplos de sua versatilidade.

FOTO: FELIX BROEDE

Considerado pelos críticos “um mago
da percussão”, o multipercussionista
austríaco Martin Grubinger realizou
a extraordinária façanha de trazer
a percussão solo para um papel de
destaque no universo da música de
concerto. Convidado frequente de
muitas das principais orquestras e

MARTIN
GRUBINGER

locais mais prestigiados do mundo,
Grubinger tem um amplo repertório
e variados trabalhos solo e de música
de câmara, com parceiros que
incluem o Percussive Planet Ensemble
e os pianistas Ferhan e Ferzan Önder.

Os destaques da atual temporada
incluem a estreia da obra de Peter
Eötvös Speaking Drums – Quatro
Poemas para Percussão Solo e orquestra,
a estreia de Martin com a NSO
Washington e turnês pela Europa
com a Filarmônica de Viena,
Sinfônica de Pittsburgh, Filarmônica
da BBC, Orquestra Mahler Chamber
e Camerata Salzburg, entre outras.
Martin foi nomeado Artista Residente
na Leipzig Gewandhaus, na Camerata
Salzburg, Philharmonie Köln,
Philharmonie München e Wiener
Konzerthaus. Também se apresentou
com as orquestras sinfônicas NHK
de Tóquio, Nacional de Taiwan,
NDR de Hamburgo, Filarmônica da
Rádio NDR de Hannover, Sinfônica
de Castilla e Leon, Sinfônica de
Bamberg, com as filarmônicas de

Oslo, Munique, Hamburgo, Dresden
e Viena, Academia Nacional de
Santa Cecília, na Itália, e com a
Gewandhausorchester Leipzig.
Em 2011, fez sua estreia nos Estados
Unidos com a Sinfônica de Kansas
City, seguida da Filarmônica de
Los Angeles e Christoph Eschenbach.
Foi convidado nos festivais
de música de Rheingau,
Schleswig-Holstein, Salzburgo e
Bregenz, Festival Beethoven em
Bonn, Baden-Baden Festspielhaus,
Brass & Percussion Festival em
Tóquio e Festival de Música
Grant Park, em Chicago. Em
2013, foi nomeado Artiste étoile
no Festival de Lucerna.
Grubinger é detentor do Prêmio
Bernstein do Schleswig Holstein
Musik Festival e do Prêmio Würth
Jeunesses Musicales. Seu primeiro
CD, Drums’ n ‘Chant, foi seguido
por uma gravação ao vivo de
The Percussive Planet em DVD,
ambos pela Deutsche Grammophon.
Desde então, gravou uma série
de projetos sob diversos selos.
Nascido em Salzburgo,
Martin Grubinger estudou no
Conservatório Bruckner, em Linz,
e no Mozarteum de Salzburgo.
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Zoltán Kodály |
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Hungria, 1882 – 1967

INSTRUMENTAÇÃO piccolo, 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, fagote, contrafagote,

4 trompas, 2 trompetes, tímpanos, percussão, cordas.

DANÇAS DE MAROSSZEK (1927/1930)
12 min

Uma das respostas às várias correntes
estéticas que vigoraram na música
europeia no princípio do século XX
foi o nacionalismo. Na verdade,
diferentemente de outras propostas
de reestruturação da linguagem
musical, como as vanguardas
neoclássica e dodecafônica, o
nacionalismo se estabelecera como
movimento musical já no início do
século XIX. O extenso e modelar
trabalho etnomusicográfico de
Zoltán Kodály, realizado em
diferentes regiões de seu país
de origem e em países vizinhos,
inspirou novas composições
nacionalistas e promoveu o uso das
canções folclóricas como material
fundamental no processo da
aprendizagem musical nas escolas.
Kodály defendia o desenvolvimento
da consciência nacional húngara,
desmantelada pelas sucessivas
dominações otomanas, ciganas
e austríacas, e, por meio de
uma estreita colaboração com o
compatriota Béla Bartók, catalogou
milhares de melodias folclóricas

uma música completamente nova
e pessoal, Kodály seguiu os passos
convencionais do nacionalismo.
No caso da Hungria, a questão
nacional era delicada: Franz Liszt
privilegiara em suas Rapsódias
Húngaras a música dos ciganos
húngaros e a dos nobres – o que
não é um equívoco, mas uma
restrição. A música genuinamente
folclórica da Hungria estava na zona
rural – no canto de camponeses
e em grupos étnicos distintos. O
principal grupo étnico húngaro
são os Székelys, embora tenham
migrado também para a Ucrânia
e a Romênia. Atualmente, por
serem historicamente isolados,
os Székelys são considerados
húngaros por excelência.

húngaras organizadas sob o título
Corpus Musicae Popularis Hungaricae.

de Marosszek para piano foram
completadas em 1927 e, três anos
depois, tiveram a orquestração
comissionada pelo maestro Arturo
Toscanini, que estreou a nova versão
em 1930 à frente da Filarmônica de

Enquanto Bartók foi um
universalista, tomando as canções
populares como um trampolim para

O distrito de Marosszek, cujas
tradições inspiraram Kodály a
conceber em 1923 um conjunto
de danças para piano, não existe
mais. O nome deriva de um grupo
de Székelys que vivia entre os
rios Szamos e Maros. As Danças

Nova York. Na partitura impressa,
Kodály explica a origem das danças:
“Talvez não seja por acaso que
a maior parte da velha música
folclórica foi preservada no distrito
de Marosszek, na Transilvânia. (...)
Até a [1ª Grande] Guerra podiam-se
ouvir essas danças em cada aldeia,
sendo tocadas por um violino ou
uma flauta, e os idosos costumavam
cantá-las. (...) As famosas Danças
Húngaras de Brahms são uma
expressão da Hungria urbana na
década de 1860. (...) Minhas Danças
de Marosszek têm suas raízes em
um passado muito mais remoto”.

As Danças de Marosszek se abrem
com um tema marcante – Maestoso
e poco rubato – reapresentado
três vezes, entremeado por solos
instrumentais ora saltitantes ora
em lamentosos improvisos. A
métrica dos momentos meditativos
baseia-se na pronúncia do húngaro
e dão um colorido exótico à obra,
que se encerra festivamente, à
ardente maneira húngara.

MARCELO CORRÊA Pianista, Mestre em Piano pela
Universidade Federal de Minas Gerais, professor
na Universidade do Estado de Minas Gerais.

PARA OUVIR
CD Great Conductors – Toscanini –
NBC Symphony Orchestra – Arturo
Toscanini, regente – Naxos Historical
– 1999 (gravação ao vivo)
PARA LER
Paul Griffiths – A música moderna:
uma história concisa e ilustrada de
Debussy a Boulez – Clóvis Marques,
tradução – Jorge Zahar Editor – 1998
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Avner Dorman |
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Israel, 1975

saxofone alto, saxofone tenor, 2 fagotes, 4 trompas, 4 trompetes, 3 trombones,
tuba, 2 tímpanos, percussão, celesta, piano, harpa, cordas.

CONGELADO NO TEMPO (2007)
25 min

Após estudos com Josef Bardanashvili
em Tel-Aviv, Avner Dorman
doutorou-se pela Juilliard School
of Music sob a orientação de
John Corigliano. Estabeleceu-se
nos Estados Unidos, onde atua
como diretor musical da CityMusic
Chamber Orchestra, em Cleveland,
e como professor assistente de
teoria musical e composição do
Sunderman Conservatory of Music
do Gettysburg College. Um dos
mais respeitados e executados
compositores israelenses, recebeu,
aos 25 anos, o prestigioso Prêmio
do Primeiro Ministro e a Pena de
Ouro da Sociedade Israelense de
Compositores e Editores, por sua
Sinfonia Ellef. Suas obras já foram
interpretadas pelos mais importantes
grupos musicais de Israel, tais
como a Orquestra Filarmônica
de Israel, Orquestra Sinfônica de
Jerusalém, a Camerata Israel ou o
Quarteto de Jerusalém; entre 2001
e 2003 Dorman foi o compositor
residente da Israel Camerata.
Suas obras aliam à mais
rigorosa tradição clássica certa
espontaneidade, associada ao jazz
e ao rock, e exploram criativamente
músicas de tradições asiáticas,
africanas e ameríndias. Seu mais

INSTRUMENTAÇÃO piccolo, 3 flautas, 2 oboés, requinta, 3 clarinetes, clarone,

evidente traço pessoal é o complexo
vocabulário rítmico, que Dorman
concilia inusitadamente com
timbres e cores orquestrais. Ritmo
e timbre, enquanto força motora
de sua poética, materializamse em seus três concertos para
percussão: Udacrep Akubrad (2003);
Especiarias, perfumes, toxinas! (2006);
e Congelado no Tempo (2007).
Encomendada pelo percussionista
austríaco Martin Grubinger, a
obra Congelado no Tempo combina
tradições musicais de diferentes
regiões a fim de retratar a paisagem
sonora de diferentes momentos
do desenvolvimento geológico da
Terra. Desse modo, três grandes
continentes pré-históricos são
sonoramente reconstruídos. IndoAfrica
explora as músicas africanas e
asiáticas, jogando com a coincidência
entre os ciclos rítmicos da música
indiana (os talas) e os ritmos da
tradição musical do oeste africano.
O primeiro tema, estritamente
indiano, conduz ao segundo, de
tonalidade mais africana, por meio
de uma improvisação aos moldes da
tradição do sul da Índia. O terceiro
tema evoca os gamelões com o uso
de cincerros, sinos de vaca dispostos
como um teclado, e traz a obra

para o sudeste asiático. Finalmente,
os temas entrecruzam-se em uma
fuga. Eurásia mescla a sonoridade
da Europa central com a do leste e
centro asiáticos, suscitando os lados
obscuros desse megacontinente.
O frio característico das regiões
mais ao norte é sugerido pelo uso
exclusivo de instrumentos de metal
pelo solista. A linha melódica, no
entanto, elabora temas de sicilianas
de Mozart, agregando afetividade
e intimismo. Américas propõe uma
visão do presente. Trata-se de um
rondó no qual o refrão remete, a
cada repetição, a um gênero da

música norte-americana (Broadway,
música sinfônica americana, mellow
jazz e grunge, gênero de rock de
Seattle) que é intercalado a demais
gêneros musicais americanos
(tango, jazz afro-cubano, swing e
minimalismo). A recapitulação final
de motivos dos três movimentos
retrata o continente americano
enquanto síntese e inclusão.

IGOR REYNER Pianista, Mestre em Música pela
UFMG, doutorando de Francês no King’s College
London e colaborador do ARIAS/Sorbonne
Nouvelle Paris 3.

PARA OUVIR
CD Dorman – Piano Sonatas 1-3; Moments
Musicaux; Azerbaijani Dance – Eliran
Avni, piano – Naxos 8.579001 – 2005
CD A. Dorman – Mandolin Concerto; Piccolo
Concerto; Concerto Grosso; Piano Concerto –
Naxos 8.559620 – 2007
Orquestra Gewandhaus de Leipzig – Riccardo
Chailly, regente – Martin Grubinger, percussão
Acesse: fil.mg/dtempo
PARA VISITAR
www.avnerdormanmusic.com
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Jean Sibelius |
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Finlândia, 1865 – 1957

SINFONIA Nº 5 EM MI BEMOL MAIOR, OP. 82 (1915, revisão 1916 e 1919)

INSTRUMENTAÇÃO 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 3 trompetes,

3 trombones, tuba, tímpanos, cordas.

33 min

Durante seus anos de formação
musical, Sibelius estudou também
Direito. Decidido, porém, a
dedicar-se exclusivamente à música,
aperfeiçoou-se em Berlim e Viena.
De volta à sua terra, foi violinista
da primeira orquestra profissional
da Finlândia e, em 1896, tornou-se
professor de violino e de teoria
musical na Universidade de Helsinki.
Vivendo o conturbado período
histórico marcado pela resistência à
ocupação russa e pela independência
de 1917, Sibelius rapidamente foi
reconhecido como o mais importante
e influente músico do nacionalismo
finlandês. Sua obra adquiriu o
status de símbolo patriótico, e o
Estado lhe ofereceu uma pequena
pensão vitalícia para que pudesse
dedicar mais tempo à composição.
Curiosamente, Sibelius vinha de
um ambiente familiar marcado
pela cultura sueca e, embora fosse
apaixonado pelas tradições literárias
e pelos costumes finlandeses, nunca se
considerou um estudioso do folclore.
Sua música é fruto, sobretudo, de
uma necessidade muito pessoal,
íntima, de busca de crescimento
espiritual. Tendo expressado
espontaneamente, entretanto, a

linguagem de sua terra, recebeu o
reconhecimento internacional de sua
obra, e, principalmente nos países
anglo-saxônicos, tornou-se motivo
de orgulho para os finlandeses.
A vasta produção de Sibelius inclui
vários poemas sinfônicos, numerosas
peças de música para cena, o Concerto
para violino e orquestra, música coral
e peças menores para instrumentos
solistas, além das sete sinfonias.
Seus poemas sinfônicos, de caráter
rapsódico, evocam antigas sagas
e contemplam romanticamente
a sombria paisagem finlandesa,
tornando-se logo muito populares.
As sete sinfonias são verdadeiros
afrescos musicais de natureza épica.
Oferecem particular interesse
aos analistas, pois se afastam
das formas preestabelecidas.
A sólida estruturação dessas obras
modifica a forma sonata clássica
pela utilização de um princípio de
crescimento temático que confere
a cada sinfonia uma organização

manteve-se um artista solitário.
Músico de rigorosa formação
acadêmica e de expressão
anacronicamente romântica,
manifestou intransigente severidade
para com os artistas de seu tempo,
apesar de admirar Debussy e Bartók.
Ele próprio avaliou seu descompasso
com as preocupações musicais
contemporâneas – em 1929, sentindo
que nada de novo tinha a dizer,
Sibelius retirou-se para sua residência
em Järvenpää, permanecendo
obstinadamente silencioso durante
seus últimos vinte e sete anos.
Antes da versão definitiva, a
Sinfonia nº 5 passou por duas grandes
modificações. A original (que tinha
quatro movimentos) foi estreada em
Helsinque em 8 de dezembro de 1915
– dia do 50º aniversário do músico.
Mas a partitura que prevaleceu como
definitiva foi a da terceira revisão,
publicada em 1919, com apenas três
movimentos. Tornou-se uma das
mais apreciadas obras de Sibelius.

dupla exposição de quatro elementos
temáticos e inusitada associação a
um scherzo. A exposição apresenta
amplo tema de abertura, entregue
às trompas. Um segundo motivo,
no mesmo andamento moderado,
surge nas madeiras. Uma passagem
ascendente sobre os trêmulos das
cordas conduz à nova tonalidade
de Sol maior. O segundo grupo
temático inicia-se com um tema
largo e sincopado, nas cordas e
madeiras. As notas das trompas
iniciais reaparecem no trompete e
na flauta, completando a seção de
exposição. Antes do desenvolvimento
propriamente dito há uma repetição
bastante livre dos elementos já
apresentados, com todos os temas na
tonalidade original de Mi bemol.
O desenvolvimento inclui mudanças
frequentes de andamentos, contrastes
dinâmicos e rítmicos. Um scherzo
– cujo tema aparece com sua
indicação de compasso ternário
habitual – integra-se sutilmente
aos elementos da forma sonata.

O primeiro movimento (Molto
moderato), em Mi bemol maior,
talvez seja o mais original de toda
a produção sinfônica do autor, por
sua forma muito livre, com uma

A reexposição traz um acentuado
dramatismo e culmina com o
segundo tema apresentado por toda
a orquestra. Uma curta coda destaca
os metais, sobretudo os trompetes,
em uma verdadeira fanfarra.

própria e diferenciada.
Famoso, Sibelius realizou turnês
regulares para fora de seu país e, em
1914, lecionou no Conservatório
de Boston, Estados Unidos. Mas

ALLEGRO E VIVACE

No Andante mosso, quasi allegretto,
domina a simplicidade. O andamento
constrói-se inteiramente sobre a
repetição de pequena frase rítmica
apresentada, primeiro, pelas cordas
em pizzicato; depois, mais melódica,
nas flautas. Como único contraste
à permanente tranquilidade dessas
variações, surge um curto episódio
sombrio (sobre sons ligados nos
metais, como sinos). A coda é
dominada pelo fluente solo do
oboé, sobre o trêmulo das cordas.
O Allegro molto final tem forma
sonata. Os segundos violinos
estabelecem um acompanhamento
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para as violas que logo apresentam
um tema com característica de
moto perpetuo. O segundo motivo será
introduzido pelas trompas – sobre
o solene tema dos sinos, madeiras
e violoncelos cantam uma bela
melodia. A sinfonia termina com seis
acordes martelados, muito separados
entre si, breves e poderosos.

PAULO SÉRGIO MALHEIROS DOS SANTOS Pianista,
doutor em Letras, professor na UEMG, autor
dos livros Músico, doce músico e O grão
perfumado – Mário de Andrade e a arte do

FOTO OU AD

inacabado. Apresenta o programa semanal
Recitais Brasileiros, pela Rádio Inconfidência.

PARA OUVIR
CD Sibelius – Symphony nº 5, op. 82 –
Czechoslovak Radio Symphony Orchestra –
Adrian Leaper, regente – Naxos, Alemanha – 1991
PARA LER
François-René Tranchefort – Guia da
Música Sinfônica – Nova Fronteira – 1990
PARA ASSISTIR
Filarmônica de Viena – Leonard Bernstein,
regente | Acesse: fil.mg/ssinf5

F OTO: ANDRÉ FOSSATI
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ACOMPANHE A
FILARMÔNICA EM OUTRAS
SÉRIES DE CONCERTO

PRÓXIMOS
CONCERTOS

Março

Abril

laboratório é uma oportunidade

DIAS 12 E 13, PRESTO 1, VELOCE 1

DIA 11, FORA DE SÉRIE 2

e às famílias, buscando ampliar

para que jovens regentes brasileiros
possam praticar com uma orquestra

quinta e sexta, 20h30,
Sala Minas Gerais

sábado, 18h, Sala Minas Gerais

e formar público para a música
clássica. As apresentações têm

profissional. A cada ano, quinze

Fabio Mechetti, regente

Sonia Rubinsky, piano

ingressos a preços populares.

maestros, quatro efetivos e onze

Eduardo Monteiro, piano

BEETHOVEN

ouvintes, têm aulas técnicas, teóricas e

MOZART / WAGNER/Maazel

CONCERTOS PARA A JUVENTUDE

LABORATÓRIO DE REGÊNCIA

Realizados em manhãs de domingo,

Atividade pioneira no Brasil, este

são concertos dedicados aos jovens

CLÁSSICOS NA PRAÇA

ensaios com o regente Fabio Mechetti.

Realizados em praças da Região

O concerto final é aberto ao público.

Metropolitana de Belo Horizonte, os

Fabio Mechetti, regente

DIAS 16 E 17, PRESTO 2, VELOCE 2

sábado, 18h, Sala Minas Gerais

quinta e sexta, 20h30,
Sala Minas Gerais

DIA 21, FORA DE SÉRIE 1

concertos proporcionam momentos

TURNÊS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Fabio Mechetti, regente

Fabio Mechetti, regente

de descontração e entretenimento,

Com essas turnês, a Orquestra

Ronaldo Rolim, piano

Lilya Zilberstein, piano

buscando democratizar o acesso da

Filarmônica de Minas Gerais

BEETHOVEN

BRAHMS / SHOSTAKOVICH

população em geral à música clássica.

busca colocar o estado de Minas
dentro do circuito nacional e

DIA 22, CONCERTOS PARA A JUVENTUDE 1

DIA 26, CONCERTOS PARA A JUVENTUDE 2

internacional da música clássica.

ENCONTRO COM BEETHOVEN

ENCONTRO COM MOZART

domingo, 11h, Sala Minas Gerais

domingo, 11h, Sala Minas Gerais

CONCERTOS DIDÁTICOS
Concertos destinados a grupos de
crianças e jovens da rede escolar

TURNÊS ESTADUAIS

Fabio Mechetti, regente

Marcos Arakaki, regente

e a instituições sociais, mediante

As turnês estaduais levam a música de

Ronaldo Rolim, piano

MOZART

inscrição prévia. Seu formato busca

concerto a diferentes cidades e regiões de

BEETHOVEN

apoiar o público em seus primeiros

Minas Gerais, possibilitando que o público

passos na música clássica.

do interior do Estado tenha contato direto

DIAS 26 E 27, ALLEGRO 2, VIVACE 2

CONFERÊNCIA DE ORQUESTRAS

com música sinfônica de excelência.

quinta e sexta, 20h30,
Sala Minas Gerais

terça, 20h30, Cidade das Artes,
Rio de Janeiro/RJ

Com o objetivo de fomentar a criação

CONCERTOS DE CÂMARA

Ariel Zuckermann, regente convidado

Marcos Arakaki, regente

musical entre compositores brasileiros e

Realizados para estimular músicos

Martin Grubinger, percussão

MOZART / VILLA-LOBOS / SHOSTAKOVICH

gerar oportunidade para que suas obras

e público na apreciação da música

KODÁLY / DORMAN / SIBELIUS

sejam apresentadas em concerto, este

erudita para pequenos grupos. A

Festival é sempre uma aventura musical

Filarmônica conta com grupos de

inédita. Como prêmio, o vencedor recebe

Metais, Cordas, Sopros e Percussão.

FESTIVAL TINTA FRESCA

a encomenda de outra obra sinfônica
a ser estreada pela Filarmônica no
ano seguinte, realimentando o ciclo da
produção musical nos dias de hoje.

DIA 28, TURNÊ NACIONAL
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PARA APRECIAR
UM CONCERTO

PONTUALIDADE
Uma vez iniciado um concerto,
qualquer movimentação perturba
a execução da obra. Seja pontual
e respeite o fechamento das
portas após o terceiro sinal. Se
tiver que trocar de lugar ou sair
antes do final da apresentação,
aguarde o término de uma peça.
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OLÁ, ASSINANTE

CUIDE DO SEU
PROGRAMA DE
CONCERTOS
Fortissimo, além de seu programa
mensal de concertos, é uma publicação
indexada aos sistemas nacionais
e internacionais de catalogação.
Elaborado com a participação de
especialistas, ele oferece uma
oportunidade a mais para se conhecer
música. Desfrute da leitura e estudo.
Para evitar o desperdício, pegue
apenas um exemplar ao mês. Caso
não precise dele após o concerto,
devolva-o nas caixas receptoras.

Seja bem-vindo
à Sala Minas Gerais.

O programa se encontra também
disponível em nosso site, na
agenda de concertos.
www.filarmonica.art.br

BEM-VINDO TAMBÉM À TEMPORADA 2015 DA FILARMÔNICA
E A ESTE NOVO CAPÍTULO DA NOSSA HISTÓRIA.

APLAUSOS
Aplauda apenas no final das obras.

Estamos de casa nova. Aqui vamos

Veja no programa o número de

CONVERSA

movimentos de cada uma e fique de

A experiência do concerto inclui o

olho na atitude e gestos do regente.

encontro com outras pessoas. Aproveite

com você. Em breve, todos os espaços da Sala estarão

essa troca antes da apresentação e

prontos para nós. Casa nova é assim, precisa de um

no seu intervalo, mas nunca converse

tempo para se ajustar.

aprimorar nossa música e compartilhar esse crescimento

TOSSE

ou faça comentários durante a

Perturba a concentração dos músicos

execução das obras. Lembre-se de

A você que nos acompanha desde o começo, nosso

e da plateia. Tente controlá-la com

que o silêncio é o espaço da música.

agradecimento pelos anos de dedicação e confiança.

a ajuda de um lenço ou pastilha.

A você que inicia aqui sua jornada conosco, sinta-se
acolhido pela música que realizaremos neste espaço.
CRIANÇAS

APARELHOS CELULARES

Caso esteja acompanhado por

Confira e não se esqueça, por

criança, escolha assentos próximos

favor, de desligar o seu celular ou

aos corredores. Assim, você

qualquer outro aparelho sonoro.

consegue sair rapidamente se

Pois aqui está sua orquestra em sua casa.

FOTOS E GRAVAÇÕES
EM ÁUDIO E VÍDEO

COMIDAS E BEBIDAS

Não são permitidas na

Seu consumo não é permitido no

sala de concertos.

interior da sala de concertos.

F OTO: ANDRÉ FOSSATI

ela se sentir desconfortável.

ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO
assinatura@filarmonica.art.br
3219-9009 (segunda a sexta, 9h a 18h)

www.filarmonica.art.br
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SALA MINAS GERAIS

POLTRONAS

O espaço da música é o silêncio.
É nele que a música se realiza
plenamente. Emoldurado pela
acústica, o silêncio reverencia
o trabalho do compositor e faz
chegar aos ouvidos os detalhes e
os sentidos suscitados pelo artista
em sua criação.

As poltronas da Sala Minas Gerais
foram desenhadas especialmente
para ela. Além de confortáveis e
com um traço contemporâneo, elas
participam do resultado acústico
da Sala e são responsáveis pela
absorção acústica fixa do ambiente.
Sua distribuição, próxima ao palco,
à frente e em terraços ao seu redor,
permite intimidade visual e acústica
por parte do público. Outros
elementos participam da absorção
do som na Sala Minas Gerais, mas
isso você vai saber depois.

F OTO: MARIANA GARCI A

Aqui falaremos de outros detalhes,
aqueles pensados por profissionais
da arquitetura e da acústica para
que o milagre da audição aconteça.
Na Sala Minas Gerais, muitas
partes não percebidas pelo olhar
são essenciais para que o som se
propague em busca da perfeição.
Ao longo de 2015, você vai
conhecer cada uma delas.

DIVULGAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

w w w. i n c o n f i d e n c i a . c o m . b r

REALIZAÇÃO

SALA MINAS GERAIS
Rua Gonçalves Dias, 3.333 | Barro Preto | CEP 30.140-093 | Belo Horizonte - MG
(31) 3219.9000 | Fax (31) 3219.9030
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