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DVD Didáticos
Como uma síntese do trabalho
educativo que vem fazendo desde
seu primeiro ano, a Filarmônica
lançou o DVD didático
Primeiros passos na música
clássica: para quem ouve e para
quem quer ouvir, distribuído a
bibliotecas públicas e a escolas
participantes dos Concertos
Didáticos. Na liderança do trabalho
educativo está, desde 2011, o
regente associado Marcos Arakaki.

A Filarmônica e Fabio Mechetti
realizaram a estreia mundial
do Concerto para orquestra nº 1,
op. 116, de Marlos Nobre,
compositor respeitado e destacado
na produção contemporânea
brasileira. Nobre acompanhou as
duas apresentações de perto,
na Sala Minas Gerais.

Orquestra no fundo, solistas e
objetos cênicos na frente, as
apresentações de Così fan tutte,
de Mozart, trouxeram para a
Sala Minas Gerais um clima de
ópera. Regência de Fabio Mechetti,
direção de cena de Marina Mora,
vozes de Gabriella Pace,
Luisa Francesconi, Carla Cottini,
Andrew Owens, Leonardo Neiva,
Licio Bruno e coristas.

Romeu, Julieta e Prokofiev
Não é todo dia que se tem a
oportunidade de assistir à apresentação
integral da música criada por Prokofiev
para contar essa história de amor
tão conhecida. Sob regência de
Fabio Mechetti, Orquestra e público
viveram mais um momento mágico.

28 e 29 jul
2 mai

20 e 21 ago

1 e 2 dez
11 set

11 e 12 ago

Foi uma emoção receber a pianista
venezuelana Gabriela Montero,
intérprete reconhecida também por seu
talento para a improvisação. Nas duas
noites, após tocar o Primeiro Concerto
de Shostakovich sob regência de Fabio
Mechetti, Gabriela reinventou os temas
de Oh! Minas Gerais e Luar do Sertão,
sugeridos pelo público a seu pedido.
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FOTO: EUGÊNIO SÁVIO

À espera do improviso

Filarmônica nos
10 anos de Inhotim

FOTO: MARIANA GARCIA

s e Fuga sobre um tema de

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Britten | Tchaikovsky | Gounod | Copland | Fernandez

76)

FOTO: ALEXANDRE REZENDE

Concerto em cena

uem ouve e para quem quer ouvir – DVD,
ais para revelar, ao final, todas as famílias

ão: Werner Silveira

Concerto da Filarmônica,
regido pelo maestro
Marcos Arakaki, encerrou
as comemorações dos
10 anos de Inhotim. A
parceria de longa data entre
as duas instituições promoveu
memoráveis apresentações
da Orquestra naquele
ambiente exuberante.

LINHA DO TEMPO — 11 de 12 Em cada programa
de concerto das séries Allegro, Vivace, Presto
e Veloce você encontra um pedacinho da nossa
história. No fim do ano, teremos relembrado
nosso percurso até a décima temporada.

FOTO: DANIELA PAOLIELLO

Caros
amigos e
amigas,

Celebramos em 2017 os 250 anos do

acontecia na Europa de então e a colônia.

estético que incluía também as geniais

Padre José Maurício Nunes Garcia,

Neukomm foi um desses espíritos

obras de Beethoven, Haydn e Schubert.

expoente máximo da música brasileira

aventureiros que, ao viver no Brasil por

do final do século XVIII e início do século

alguns anos, contribuiu sobremaneira

A música desse período requer

XIX. A música barroca brasileira era quase

no processo de intercâmbio de ideias e

tratamento especial. E é aqui que damos

totalmente vinculada à música de igreja,

técnicas estilísticas do Classicismo que

boas-vindas a Bruno Procopio, dono de

sobrevivendo apenas alguns exemplos

despontava na Europa. Dele ouviremos

vasta experiência na análise e execução

da música essencialmente instrumental

sua Grande Sinfonia Heroica, executada

de obras desse período dentro de um foco

da época. Dentre elas, destaca-se

pela primeira vez pela Filarmônica.

de investigação histórico e performático.

a Abertura Zemira de Nunes Garcia,
apresentada pela Filarmônica nesta noite.

Uma nova forma de se ouvir velhos sons!
Na mesma época, distante dos trópicos
e da efervescência política que iria levar

Bom concerto.

Foi também nessa época, principalmente

à independência do Brasil, Carl Maria

após a chegada de D. João VI ao Brasil,

von Weber continuava a forte tradição

que houve uma expansão significativa na

instrumental alemã, compondo peças que

FABIO MECHETTI

troca de conhecimentos entre aquilo que

aprofundam esse entendimento formal e

Diretor Artístico e Regente Titular

Fabio Mechetti

DIRETOR ARTÍSTICO E REGENTE TITULAR

Desde 2008, Fabio Mechetti é Diretor Artístico

Realizou diversos concertos no México,

e Regente Titular da Orquestra Filarmônica

Espanha e Venezuela. No Japão dirigiu as

de Minas Gerais, sendo responsável pela

orquestras sinfônicas de Tóquio, Sapporo

implementação de um dos projetos mais bem-

e Hiroshima. Regeu também a Orquestra

sucedidos no cenário musical brasileiro. Com

Sinfônica da BBC da Escócia, a Orquestra

seu trabalho, Mechetti posicionou a orquestra

da Rádio e TV Espanhola em Madrid,

mineira nos cenários nacional e internacional

a Filarmônica de Auckland, Nova Zelândia,

e conquistou vários prêmios. Com ela,

e a Orquestra Sinfônica de Quebec, Canadá.

realizou turnês pelo Uruguai e Argentina
e realizou gravações para o selo Naxos.

Vencedor do Concurso Internacional de Regência
Nicolai Malko, na Dinamarca, Mechetti dirige

Natural de São Paulo, Fabio Mechetti serviu

regularmente na Escandinávia, particularmente

recentemente como Regente Principal

a Orquestra da Rádio Dinamarquesa e a de

da Orquestra Filarmônica da Malásia,

Helsingborg, Suécia. Recentemente fez sua

tornando-se o primeiro regente brasileiro a

estreia na Finlândia, dirigindo a Filarmônica

ser titular de uma orquestra asiática. Depois

de Tampere, e na Itália, dirigindo a Orquestra

de quatorze anos à frente da Orquestra

Sinfônica de Roma. Em 2016 estreou com

Sinfônica de Jacksonville, Estados Unidos,

a Filarmônica de Odense, na Dinamarca.

atualmente é seu Regente Titular Emérito.
Foi também Regente Titular da Sinfônica

No Brasil, foi convidado a dirigir a Sinfônica

de Syracuse e da Sinfônica de Spokane.

Brasileira, a Estadual de São Paulo, as orquestras

Desta última é, agora, Regente Emérito.

de Porto Alegre e Brasília e as municipais de
São Paulo e do Rio de Janeiro. Trabalhou com

Foi regente associado de Mstislav

artistas como Alicia de Larrocha, Thomas

Rostropovich na Orquestra Sinfônica

Hampson, Frederica von Stade, Arnaldo Cohen,

Nacional de Washington e com ela dirigiu

Nelson Freire, Emanuel Ax, Gil Shaham, Midori,

concertos no Kennedy Center e no Capitólio

Evelyn Glennie, Kathleen Battle, entre outros.

norte-americano. Da Orquestra Sinfônica
de San Diego, foi Regente Residente.

Igualmente aclamado como regente de
ópera, estreou nos Estados Unidos dirigindo

Fez sua estreia no Carnegie Hall de

a Ópera de Washington. No seu repertório

Nova York conduzindo a Orquestra Sinfônica

destacam-se produções de Tosca, Turandot,

de Nova Jersey e tem dirigido inúmeras

Carmem, Don Giovanni, Così fan tutte,

orquestras norte-americanas, como as de

La Bohème, Madame Butterfly, O barbeiro

Seattle, Buffalo, Utah, Rochester, Phoenix,

de Sevilha, La Traviata e Otello.

FOTO: ALEXANDRE REZENDE

Columbus, entre outras. É convidado
frequente dos festivais de verão nos

Fabio Mechetti recebeu títulos de mestrado

Estados Unidos, entre eles os de Grant Park

em Regência e em Composição pela

em Chicago e Chautauqua em Nova York.

prestigiosa Juilliard School de Nova York.

Presto e Veloce

Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e
Itaú Personnalité apresentam

16 e 17 / NOV

B RUNO P RO CO P IO, regente convidado
M A RC US J UL IUS L AND ER, clarinete

*

programa

JOSÉ MAURÍCIO NUNES GARCIA
Abertura Zemira

CARL MARIA VON WEBER
Concertino para clarinete em Mi bemol maior, op. 26

CARL MARIA VON WEBER
Sinfonia nº 1 em Dó maior, op. 19
• Allegro con fuoco
• Andante
• Scherzo: Presto
• Finale: Presto

intervalo

SIGISMUND NEUKOMM
Grande Sinfonia Heroica, op. 19
• Andante sostenuto – Allegro con spirito
• Minueto: Allegro molto – Trio
• Andante con poco di moto
• Allegro molto

*

BRUNO PROCOPIO
Bruno Procopio faz parte de uma nova

Royal de Liège e o coro e orquestra

geração de músicos que têm atraído atenção

Les Siècles, uma das mais renomadas formações

do público e da crítica internacional. Cravista

com instrumentos de época da Europa.

e maestro, detentor de uma sólida formação
junto ao Conservatoire National Superieur de

Sua temporada 2017 inclui a regência

Musique et Danse de Paris, o artista conjuga

da Orchestre Lamoureux no Théâtre des

uma aclamada carreira internacional a um

Champs Élysée, turnê com a Orchestre

raro domínio de projetos culturais. Fundador

National des Pays de la Loire, residência

do selo Paraty, vocacionado a conferir uma

na Orchestre d’Auvergne e estreias com a

nova dinâmica ao disco clássico e distribuído

Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp)

pela Harmonia Mundi, Procopio é também

e com a Filarmônica de Minas Gerais.

coproprietário do portal classiquenews.com,
dedicado à música clássica, uns dos mais

Sua trajetória exemplar e sua formação junto aos

acessados na França. Bruno Procopio atua

professores Pierre Hantai e Christophe Rousset

como regente e diretor de projetos no Centro

fazem dele um dos mais interessantes talentos

de Música Barroca de Versailles junto a

do atual mundo do cravo. Em 1996 obteve

orquestras e instituições da América do Sul.

primeiro lugar no concurso de acesso
ao Conservatoire National Superieur de

Em 2012, regeu a Orquestra Sinfônica Brasileira

Musique et Danse de Paris, na classe de

no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na

cravo do professor Christophe Rousset.

première em tempos modernos da ópera

Em junho de 2001 Bruno Procopio obteve

O ouro não compra amor, de Marcos Portugal.

dois primeiros prêmios no Conservatório,

Em 2015 regeu a ópera Renaud de Antonio

em cravo e em música de câmara.

Sacchini com a Orquestra Sinfônica Brasileira,
produção apoiada pela Fondation Bru Zane/

Bruno Procopio gravou para a Paraty a

Centro de Música Romântica Francesa.

integral das partitas de Bach, a integral das

Bruno Procopio é frequentemente convidado

sonatas para viola da gamba e cravo de Bach,

pelas orquestras vinculadas ao El Sistema

um disco dedicado a François Couperin, a

da Venezuela, com destaque para a Orquesta

integral das Sonatas Württemberg de

Sinfónica Simón Bolívar, com a qual gravou

C. P. E. Bach, dois discos dedicado a

o disco Rameau in Caracas, merecedor de

Rameau e dois dedicados a Marcos Portugal.

FOTO: JEAN-BAPTISTE MILLOT

prêmios internacionais como o Choc da revista
Classica, 5 estrelas pela revista Diapason,

O selo Paraty, com um catálogo de mais

disco da semana pelo jornal Le Figaro e pela

de setenta títulos, recebeu a Victoire de la

rádio Classic FM de Londres. Em 2014, o

Musique Classique em 2010, pelo melhor

maestro dirigiu a Orchestre Philharmonique

disco do ano na França.

MARCUS JULIUS LANDER

Bacharel em Clarinete pela Universidade

Marcus foi bolsista de importantes festivais

Estadual Paulista (Unesp), na classe do

brasileiros, como o Internacional de

professor Sérgio Burgani, Marcus Julius iniciou

Campos do Jordão e o Música nas Montanhas,

seus estudos em 1996 com Edmilson Nery

em Poços de Caldas. Participou de

na Escola Municipal de Música de São Paulo.

masterclasses com renomados clarinetistas

Foi também aluno de Luis Afonso “Montanha”

internacionais, como Paul Meyer, Michael

no curso de difusão da Escola de Comunicação

Collins, Munfred Pries, François Benda,

e Artes da Universidade de São Paulo em

Donald Montanaro e Michael Norsworthy.

2001. Agraciado com uma bolsa de
estudos por mérito no The Boston

Vencedor do Prêmio Isolisti, Brasil, na

Conservatory, Estados Unidos, cursou

categoria Música Instrumental Erudita,

parte de seu mestrado na classe do

retornou ao Brasil em 2009 e fixou residência

professor Jonathan Cohler no ano de 2008.

em Belo Horizonte, integrando a Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais, inicialmente na

Atuou como spalla na Banda Sinfônica Jovem

função de Principal Assistente, e, a partir de

do Estado de São Paulo e chefe de naipe das

outubro de 2012, como Clarinete Principal.

orquestras Jovem de Guarulhos, do Instituto
Baccarelli e da Sinfônica Jovem do Estado

No âmbito internacional, Marcus participou

de São Paulo. Integrou ainda a Orquestra

de concursos e audições nos Estados Unidos

Acadêmica da Cidade de São Paulo e o

e França. Em viagens à China, foi artista

Quarteto Paulista de Clarinetas. Foi também

residente no 8º Festival Internacional

professor de clarinete e teoria musical

de Clarinete e Saxofone de Nan Ning

no curso superior do Conservatório

em 2010; no Festival Internacional de

Dramático e Musical de São Paulo; professor

Clarinetes de Pequim em 2014 – cujo

assistente no projeto social Orquestra do

Concerto de Gala se deu no anfiteatro da

Amanhã, oferecido pelo Instituto Baccarelli

Cidade Proibida; professor palestrante nos

na comunidade de Heliópolis, São Paulo;

conservatórios de Shenyang e Tai-Yuan em

artista residente no II Festival de Verão

2015 e, recentemente, artista residente no

Eleazar de Carvalho, em Itu; no II Encontro

Dream Clarinet Academy e jurado da Royal

Paraibano de Clarinetistas e na segunda

Musical Collection International Clarinet

e terceira edições do Simpósio de

Competition, ambos na cidade de Baoding.

FOTO: MARIANA GARCIA

Clarinetistas da Unesp, além de compor
a banca julgadora do 3º Concurso

Marcus Julius Lander é artista Royal Global

Devon & Burgani para Jovens Clarinetistas.

e D’addario Woodwinds.

JOSÉ MAURÍCIO
NUNES GARCIA

7 min

Abertura Zemira
1803
Rio de Janeiro, Brasil, 1767

Rio de Janeiro, Brasil, 1830

O Rio de Janeiro despontava, desde

vista; ao lado disso, a transferência

questão, em estilo clássico, confirma

o ano de sua elevação a capital do

da corte acelerou as discussões

a intimidade de José Maurício com a

Brasil, em 1763, como uma das

que culminaram com o retorno de

música de concerto praticada na sua

principais cidades brasileiras.

João VI para Portugal em 1821 e com

época, mesmo antes da vinda da corte.

Antes mesmo da chegada da corte

a independência do Brasil em 1822.

de D. João VI, já vinha passando por

INSTRUMENTAÇÃO 2 flautas, 2 oboés,

2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas,
2 trompetes, tímpanos, cordas.
EDITORA Editora da Osesp

Zemira está estruturada em forma sonata

uma série de transformações urbanas,

José Maurício Nunes Garcia, filho de

com dois grupos temáticos: o primeiro

PARA OUVIR Orquestra Vox

com a construção do aqueduto (hoje

pai e mãe alforriados, teve de enfrentar

inicia-se com sugestões de trovões –

Arcos da Lapa) e do Passeio Público.

desde cedo as contradições de uma

as notas repetidas em uníssono e o

Brasiliensis – Ricardo Kanji, regente
Acesse: fil.mg/ngzemirark

Foi nessa época que se inauguraram

ascendência negra em um período

trêmulo no registro grave – até a entrada

PARA ASSISTIR Orquestra Sinfônica

o teatro Ópera Nova (1776) e a

escravocrata. Estudou música com

do grupo de notas rápidas em direção

Irmandade de Santa Cecília, a qual,

Salvador José de Almeida e Faria e,

ao agudo, intercaladas nos violinos e

Nacional UFF – Ligia Amadio,
regente | Acesse: fil.mg/ngzemirala

fundada em 1884, constituiu-se numa

aos vinte e seis anos, já desponta

flautas, sugerindo rajadas de ventos,

PARA LER Cleofe Person de Mattos –

das mais importantes fomentadoras da

como profissional, tornando-se

sobretudo pelos timbres das madeiras.

música no Rio de Janeiro, de que José

Mestre de Capela da Sé e Catedral

O segundo grupo, apresentado nos

Maurício fez parte desde tenra idade.

do Rio de Janeiro. Aos trinta e um

violinos, em contraste ao primeiro,

Catálogo temático das obras de José
Maurício Nunes Garcia – Conselho
Federal de Cultura/MEC – 1970

anos, com a chegada da família real,

tem caráter jocoso, leve, intercalado

é nomeado Mestre da Real Capela.

com os efeitos de trovoadas, acentuando

Porém, com a chegada da família real em
1808, as transformações e o incremento

a dramaticidade da peça. Em seguida,

da vida política, social e cultural se

Sua produção é hegemonicamente

os dois temas são combinados e

desenvolveram de modo vertiginoso para

religiosa. Porém, obras de caráter

desenvolvidos, intensificando-se,

a época, como a fundação da Capela e

secular, sempre ligadas a um viés

até que uma tempestade com trovões,

do Teatro Real e a vinda de cantores e

dramático, fazem parte de sua criação.

raios e vendaval seja sugerida. Perto

instrumentistas. Não apenas o aparelho

A Abertura Zemira, composta cinco anos

do final, uma melodia cantabile dos

burocrático-administrativo, mas também

antes da transferência da corte, insere-se

violinos e fagote é seguida de uma

aparelhos de representação cultural

nesse sofisticado leque. A Abertura,

sugestão de galope, em direção aos

(como orquestras, coros e castrati) foram

como gênero musical autônomo,

acordes finais, recuperando o tema

transladados à cidade do Rio de Janeiro,

ocorre a partir da segunda metade do

jocoso, como se tudo não passasse

dando-lhe uma vitalidade musical jamais

século XVIII. Nesse sentido, a obra em

de um leve divertimento musical.

Maurício Monteiro – A construção
do Gosto: Música e Sociedade na
Corte do Rio de Janeiro, 1808-1821 –
Ateliê Editorial – 2008
PARA VISITAR www.caravelas.com.pt

Dicionário Biográfico Caravelas –
Verbete José Maurício Nunes Garcia

EDILSON VICENTE DE LIMA Doutor em
Musicologia pela USP, Mestre em Artes
pela Unesp, professor na Universidade
Federal de Ouro Preto.

CARL MARIA VON WEBER

10 min

Concertino para clarinete em Mi bemol maior, op. 26

1811
Eutin, Alemanha, 1786

Londres, Inglaterra, 1826

Carl Maria von Weber estava

Para este, Weber compôs seu

grupo de variações – estruturada

predestinado a ser um músico prodígio:

Concertino para clarinete e orquestra,

em um único movimento. Este viria

desejo de seu pai, o empresário teatral

obra que marcou o restabelecimento de

a servir de alicerce para o Segundo

Franz Anton, que vislumbrava no filho

sua carreira artística e que foi estreada

concerto para clarinete, de escrita mais

um segundo Mozart. O jovem Weber teve

por Bärmann junto à Orquestra da Corte de

substanciosa, composto no mesmo

os estudos dificultados pela vida errante

Munique, sob a regência do compositor.

ano e na mesma tonalidade de mi

junto à trupe da qual seu pai era diretor

Presente ao concerto, o rei Maximiliano II

bemol. Ambas as obras exigem do

PARA OUVIR CD Carl Maria von

e só conseguiu ter uma formação musical

da Baviera demonstrou sua satisfação

clarinete grandes saltos melódicos de

séria durante a adolescência, estudando

ao encomendar a Weber dois concertos

duas, três e até quatro oitavas, não

com os compositores Michael Haydn e

para clarinete. Nasceu assim uma

raro dificultados por contrastes de

Padre Vogler. Seus progressos foram

das colaborações mais importantes

intensidade, além de escalas e arpejos

Weber – Complete works for clarinet
– SWR Stuttgart Radio Symphony
Orchestra – Antonio Méndez,
regente – Sebastian Manz, clarinete –
Berlin Classics – 2017

notáveis: aos dezessete anos já havia

entre compositores e clarinetistas da

que correm caprichosamente por toda

composto duas óperas e, aos dezoito,

história musical, iniciada por Mozart

a extensão do instrumento. Weber usou

tornou-se Kapellmeister em Breslau.

e Anton Stadler, Louis Spohr e Simon

nos concertos para clarinete um tom

Em seguida, Weber mudou-se para

Hermstedt, e seguida, no Romantismo,

quase operístico-declamatório para

Stuttgart, onde saboreou a glória

por Brahms e Richard Mühlfeld. Além

delinear grupos temáticos principais e

e a ruína: trabalhou para o duque

do rei bávaro, muitos músicos pediram

passagens virtuosísticas secundárias.

Ludwig de Württemberg, irmão do

concertos a Weber, que se tornou

rei Frederico I, porém fez dívidas,

um habilidoso compositor de obras

Em 1831, cinco anos após a morte de

foi preso – por culpa de seu pai –

concertantes para os mais variados

Weber, o clarinetista Heinrich Bärmann,

e banido do reino de Württemberg.

instrumentos. Na última década de

também compositor, escreveu uma

sua curta vida, Weber tornou-se o

elegia para clarinete e coro masculino

Entre 1811 e 1813, Weber embrenhou-se

grande compositor dramático que foi,

e a executou em um concerto em

por toda a Europa atuando como pianista,

segundo Sergio Magnani, “o verdadeiro

homenagem ao amigo. A música

compositor, maestro e crítico musical.

criador do teatro musical romântico da

continha o seguinte poema: “Ele se

Em sua primeira parada, Munique, a mais

Alemanha”, autor da ópera Freischütz.

foi, daqui se aposentou o criador destes

promissora, tornou-se amigo de artistas

sons! Este grande mestre ensina agora

como o escritor E.  T.    A. Hoffmann e o

O Concertino de Weber é uma obra

o coro dos anjos, enquanto vive na

eminente clarinetista Heinrich Bärmann.

compacta – introdução, tema e pequeno

Terra, para sempre, a sua canção!”.

INSTRUMENTAÇÃO Flauta, 2 oboés,

2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes,
tímpanos, cordas.
EDITORA Breitkopf & Hartel

CD Weber – Clarinet Concertos 1 & 2;
Concertino; Clarinet Quintet –
Staatskapelle Dresden – Herbert
Blomstedt, regente – Sabine Meyer,
clarinete – EMI Classics – 2003
PARA ASSISTIR Israel Philharmonic

Orchestra – Zubin Mehta, regente –
Yevgeny Yehudin, clarinete
Acesse: fil.mg/wclarinete
PARA LER John Warrack – Carl

Maria von Weber – Cambridge
University Press – 2009

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

CARL MARIA VON WEBER

25 min

Sinfonia nº 1 em Dó maior, op. 19

1806/1807

1810 (revisão)

Eutin, Alemanha, 1786

Londres, Inglaterra, 1826

Costuma-se associar, ao Romantismo

o revela. Como pianista, porém, não foi

Apesar disso, Weber compôs apenas

musical alemão, a imagem sisuda de

símbolo, como mais tarde foram Chopin

duas sinfonias, ambas concluídas

um movimento engajado, carregado

e Liszt. Como compositor, tampouco: ele

em 1807 (dois anos depois de

de sentimentos trágicos, preocupado

não tem nem a aura de pai eterno, como

Beethoven ter estreado a Heroica)

com a posteridade. Não se pode negar

Beethoven, nem a de militante engajado,

e compostas para a corte do conde

que essas sejam deveras algumas

como Schumann. A despeito de tudo isso,

von Württenberg, para quem Weber

das marcas do Romantismo, alemão

considerando-se Beethoven (com razão)

trabalhava desde o ano anterior.

PARA OUVIR Carl Maria von Weber –

ou não. Mas raramente se buscam ou

um caso à parte, pode-se dizer que

Não se sabem ao certo a data e o local

se reconhecem como genuinamente

o Romantismo na Alemanha começa

de sua estreia, mas presume-se que

românticas as atmosferas festivas e,

com Weber: Wagner, que proclama

tenham se dado naquela corte, no ano

The 2 Symphonies – Academy
of Saint Martin in the Fields –
Neville Marriner, regente –
Asv Living Era – 1993

de alguma forma, mais leves, evocativas

o elogio fúnebre em seu enterro, o

de sua conclusão. A orquestração da

da dança, da vida social ou dos salões

considerava o mais germânico de todos.

primeira sinfonia reflete os recursos

elegantes. Quando é inevitável que essas

de que Weber dispunha na orquestra

atmosferas sejam reconhecidas, como no

A história da música frequentemente

do conde. Daí a ausência do clarinete,

caso da música de Schubert, por exemplo

maltratou Weber em uma insustentável

que era de sua especial predileção e

(que, a propósito, marque-se bem, era

comparação entre ele e Schubert. Não há

para o qual ele compôs algumas de

austríaco...), elas são não raro tomadas

que se fazer essa comparação. Há, isso

suas páginas mais significativas.

como fatos de exceção. O Romantismo

sim, que se notar a inegável habilidade

nasceu sob a sombra poderosa de

melódica de Weber, sua técnica original

Sucinta em tamanho e forma, a

Beethoven, a qual nunca deixou de

e, por vezes, audaciosa de composição

primeira sinfonia de Weber não se

atormentar o pobre Brahms, e cresceu

e sua inspiração poética finíssima.

delonga em grandes desenvolvimentos

sob as bandeiras dos Davidsbündler de

Basta ouvir Der Freischütz ou Oberon,

temáticos. Em vez disso, a retomada

Schumann. Assim, não é de se estranhar

suas duas principais óperas. Além

e a justaposição de pequenas ideias

que frequentemente seja olvidado o autor

disso, é um sinfonista brilhante. Em

musicais revelam um não alinhamento

do Convite à Valsa, Carl Maria von Weber.

seus concertos e em algumas cenas de

com o modelo beethoveniano que

suas óperas há uma espécie de sentido

se impôs ao sinfonismo romântico.

Como muitos de seus contemporâneos,

de novo colorido orquestral, talvez não

Entretanto, no Andante, o lirismo

Weber foi, antes de mais nada, um

tão eloquente como em Beethoven, mas

dessa grande curva melódica coloca

grande instrumentista, e a sua música

ainda assim surpreendente e cativante.

Weber definitivamente no século XIX.

INSTRUMENTAÇÃO Flauta, 2 oboés,

2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes,
tímpanos, cordas.
EDITORA Edwin F. Kalmus & Co.

PARA LER John Warrack – Carl

Maria von Weber – Cambridge
University Press – 2009

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.

SIGISMUND NEUKOMM

25 min

Grande Sinfonia Heroica, op. 19

1818
Salzburgo, Áustria, 1778

Paris, França, 1858

Ao chegar ao Brasil em 1816, Sigismund

A Sinfonia, intimamente ligada aos

vienense. No terceiro, Andante con poco

Ritter von Neukomm integrava a

gêneros dramáticos, em sua origem –

di moto, uma marcha elegante antecede

comitiva do Duque de Luxemburgo que

sobretudo às aberturas de óperas e

o solo do violino, charmoso e brilhante,

tinha como tarefa estreitar as relações

oratórios –, tornou-se autônoma durante

à guisa de uma ária, direcionando a peça

entre França e Brasil. A corte lusitana

o século XVIII. A Grande Sinfonia Heroica

para a surpreendente citação de See, the

já se havia estabelecido na cidade

foi composta, ao que tudo indica,

conqu’ring hero comes! (Cantate Domino)

do Rio de Janeiro desde 1808. Assim,

em solo brasileiro, nos anos em que

do oratório Judas Maccabæus de Haendel,

instituições como a Capela Real e a

Neukmonn trabalhou para Dom João VI.

apresentada de modo solene. No

Real Casa de Ópera estavam devidamente

Ao sugerir um título, o compositor nos

movimento final, um Allegro molto,

instaladas e em pleno funcionamento.

coloca alguns indícios: o adjetivo grande

contrapõe um tema brilhante a um

Imediatamente Neukomm foi integrado

liga-se, primeiramente, à sua dimensão,

tema cantabile, ambos expostos nas

à vida musical como professor público

já que está organizada em quatro

cordas, terminando de modo enérgico e

de música, compositor e instrumentista,

movimentos, seguindo os passos de seu

grandioso, recuperando, assim, o caráter

PARA ASSISTIR Orquestra Sinfônica

tornando-se instrutor de D. Pedro I,

mestre, Joseph Haydn. A combinação com

heroico e grandioso do início da peça.

Dona Leopoldina e da princesa Isabel.

o adjetivo heroico acrescenta os sentidos

Brasileira – Bruno Procopio, regente
Acesse: fil.mg/nheroicabp

Deu aulas a Francisco Manoel da Silva

de imponência e majestade, marcando

Em toda a Sinfonia, a sugestão de

PARA LER Bruno Kiefer – História

e manteve uma convivência muito

assim o caráter que delineia a obra.

marchas militares e de um caráter ora

da música brasileira – Editora
Movimento – 1977

próxima a José Maurício Nunes Garcia.

grandioso, ora solene e elegante, está
De qualquer modo, e mantendo a ligação

sempre presente. Já a dramaticidade

Segundo anotações próprias, Sigismund

com sua origem, Sigismund Neukomm

não se articula apenas na orquestração,

Neukomm compôs mais de 1.200 obras,

potencializará o caráter dramático

que contrapõe a textura da grande

em sua grande maioria sacras, além de

da Sinfonia apostando nos contrastes

orquestra à expressividade tímbrica

canções, obras para coro e aberturas. No

sonoros, sejam estes temáticos, tímbricos

dos metais e madeiras, aliados à

período em que viveu no Rio de Janeiro,

ou dinâmicos, sugerindo sonoridades

presença enérgica da percussão; mas

escreveu música de câmara e harmonizou

grandiosas, ou então temas delicados,

também na quebra do fluxo musical,

modinhas de Joaquim Manoel Gago da

jocosos ou melodiosos, como no início do

o drama per musica, apostando na

Câmara, hoje preservadas nos arquivos

primeiro movimento, Andante sostenuto.

descontinuidade e no conflito entre os

das bibliotecas nacionais de Madri e da

No segundo movimento apresenta-nos

elementos sonoros como característica

França e na British Library, em Londres.

um gracioso minueto com trio em estilo

fundamental de seu discurso.

INSTRUMENTAÇÃO 2 flautas,

2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes,
2 trompas, 2 trompetes, 3 trombones,
tímpanos, cordas.
EDITORA Bisel Classics

PARA OUVIR Sigismund Neukomm –

Grande Sinfonie Heroique, op. 19 –
Die Kölner Akademie – Michael
Alexander Willens, regente
(primeiro movimento)
Acesse: fil.mg/nheroica1

Adriano de Castro Meyer; Paulo
Castagna – A produção musical de
Sigismund Neukomm no Brasil –
XV Congresso da Associação
Nacional de Pesquisa e Pósgraduação em Música (ANPPOM)
Acesse: fil.mg/neukomm

EDILSON VICENTE DE LIMA Doutor em
Musicologia pela USP, Mestre em Artes
pela Unesp, professor na Universidade
Federal de Ouro Preto.
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TRADIÇÃO E
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Nossa história
com a melhor
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FILARMÔNICA ONLINE

para melhor apreciar um concerto

WWW.FILARMONICA.ART.BR
Concertos —
novembro
DIA 5, 11h
JUVENTUDE /
ERA UMA VEZ
TRÊS CONTOS
UNIVERSAIS

Humperdinck
Tchaikovsky
Stravinsky

DIA 11, 18h
FORA DE SÉRIE /
BARROCO ITALIANO

D. Scarlatti
Albinoni
Corelli
Tartini
Locatelli
Geminiani
Stravinsky

DIAS 16 E 17,
20h30

Torne-se um Amigo
da Filarmônica e
colabore com os projetos
educacionais da Orquestra.
Os recursos arrecadados pelo
programa Amigos ajudam a realizar
os Concertos Didáticos, Concertos para
a Juventude, Festival Tinta Fresca
e Laboratório de Regência.

29 de dezembro ou faça uma contribuição direta.
Juntos podemos transformar a vida
de milhares de jovens.

Para contribuir ou para mais informações,
acesse o site www.filarmonica.art.br/amigos
ou ligue para 3219-9029.

DIAS 23 E 24,
20h30
ALLEGRO / VIVACE

PONTUALIDADE
Seja pontual. Após o terceiro sinal as portas de
acesso à sala de concertos serão fechadas.
APARELHOS CELULARES
Não se esqueça de desligar o seu celular ou
qualquer outro aparelho eletrônico. O som e
a luz atrapalham a orquestra e o público.
CUIDADOS COM A SALA
Abaixe o assento antes de ocupar a cadeira.
Também evite balançar-se nela, pois, além de
estragá-la, você incomoda quem está na sua fila.

Walton
Debussy
Sibelius

DIA 30, 20h30

ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO

PRESTO

(31) 3219-9009 | assinatura@filarmonica.art.br

Schwantner
E. Álvares
Tchaikovsky

O silêncio é o espaço
da música. Por isso,
evite conversas ou
comentários durante
a execução das obras.

Destine parte do seu Imposto de Renda até

PRESTO / VELOCE

Nunes Garcia
Weber
Neukomm

CONVERSA

AMIGOS DA FILARMÔNICA

FOTOS E GRAVAÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO
Não são permitidas durante os concertos.
TOSSE
A tosse perturba a concentração. Tente
controlá-la com a ajuda de um lenço ou pastilha.
CRIANÇAS
Não é recomendável a presença de menores de 8 anos
nos concertos noturnos. Caso traga crianças, escolha
assentos próximos aos corredores para que você possa
sair rapidamente se elas se sentirem desconfortáveis.
APLAUSOS
Deixe os aplausos para o final das obras. Veja no
programa o número de movimentos de cada uma
e fique de olho na atitude e gestos do regente.

COMIDAS E BEBIDAS
Não são permitidas no interior da sala
de concertos.

(31) 3219-9029 | amigos@filarmonica.art.br

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos
CONHEÇA TODAS AS APRESENTAÇÕES

filarmonica.art.br/filarmonica/sobre-a-filarmonica

Nos dias de concerto,
apresente seu ingresso
em um dos restaurantes
parceiros e obtenha
descontos especiais.
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