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A MÚSICA E SEUS DIÁLOGOS 

Este catálogo fo i concebido como uma extensão do Festival. 
É um gu ia da programação, com informações sobre os 

concertos e os artistas. E também contém entrevistas exclu

sivas com os músicos, em diálogos que abordam os vár ios 

aspectos do evento. 
Os músicos deixam o instrumento por um instante e to

mam a palavra para compartilhar reflexões . Tratam do re

pertório de se us concertos, do modo como concebem seu 
ofício, sua relação co m os co mpos itores, sua sensibilidade, 

sua esp i ritualid ade . 
As muitas faces do Festival reencontram-se neste catálo

go, organ izadas em torno de eixos temáticos. E o leitor que se
gui rofio dos colóq uios perceberá, sem dúvida, que os músicos 

são tão diversos quanto as mús icas que tocam. 
Cada diálogo é autônomo. Não há aqui uma imagem fe

chada do FestivaL Muito pe lo contrário. As falas abrem para 
outros campos e também ecoam umas nas outras, dialogam 

entre si, muitas vezes de modo inusitado, criando uma verda
deira conste lação. 

O que ressalta, finalmente, é o prazer de descobrir, pe la 
palavra de quem vive para a música, novas maneiras de nos 

encantarmos com o indi zível universo dos sons. 
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Durante todo o mês de julho, as atividades do 41° Festival I nterna

cional de Inverno de Campos do ]ordão " O r. Luis Arrobas Martins", 

maior evento de mú sica clássi ca da Améri ca Latin a, proporciona

rão in te nso contato com o que há de me lhor na música cláss ica 

do mundo, para o grande público que prestigia esses artistas de 

alto nível e para os próprios mú sicos e bolsist as que partic ipam 

intensamente da ampla agenda de aulas e prática musical du ran

te esse período. 

Este ano, o Festival tem uma semana a mais de duração, para 

oferecer aos estudantes de música um programa mais completo e 

uma programação cultural para cada vez mais pessoas interessa

das em música clássica. 

A partir deste ano, com a realização de concertos também na 

capital paulista, fica mais fácil o contato com artistas que, muitas 

vezes, só vêm ao Brasil nesse mês de julho, em função do Festival. 

Isso não quer dizer que a tradicional sede do Festival perde o foco 

dos eventos: como poloturístico do circu ito de inverno, Campos do 

]ordão sai ganhando ainda mais com as inovações desta edição. 

Pessoalmente, as comemorações do Ano Chopin me dão 

grande alegria, uma vez que importantes intérpretes brasileiros 

e estrangeiros incluem obras de sua autoria em seus programas. 

Como filho de poloneses e pianista amador, acredito que nossos 

alunos gostarão de conhecer melhor esse compositor extraord i

nário, divisor de águas no período romântico. 

Nosso Festival é uma clara demonstração do peso que a cul

tura tem nos projetos do Governo do Estado de São Paulo e do 

compromisso que temos com a área de formação musical. 

Aproveitem bem cada um dos exce lentes programas; este 

Festival foi feito para todos vocês. 

Alberto Goldman 
Governador do Estado de São Paulo 



O Festival Internacional de Inverno de Campos do jordão "Dr. 

Luís Arrobas Martins" abre sua quinta década de existência com 

a expectativa de se f irmar como referência de incentivo à música 

de conce rto na América Latina. Como evento, o Festival é talvez 

a maior vitrine de política cultural que se consolida em favor da 

reestruturação da atividade musical no estado de São Paulo. 

"A música e seus diálogos", tema do Festival deste ano, traz 

inquietações e novidades artísticas na área musical. A progra

mação inclui obras contemporâneas e oferece também extenso 

re pertório de música antiga e barroca; além da tradicional pro

gramação de música clássica com os maiores compositores e os 

melhores músicos nos palcos. São muitas apresentações, muitas 

opções de locais, em Campos dojordão e em São Pau lo. 

Apresentam-se nesta edição alguns dos melhores músicos 

do mundo que trazem a expectativa de concertos inesquecíveis 

e um aprendizado sem precedentes para os jovens estudantes de 

música que participam da intensa agenda de atividades didáticas. 

O crescimento do Festival, em qualidade e em tamanho, in

tegra um longo plano de ações para fazer uma educação musical 

modelar no estado de São Paulo. Vale destacar, entre essas ações, 

o início da construção do novo edifíc io para servir como alojamen

to e sede dos cursos dos bolsistas do evento. Será o primeiro pas

so para que Campos do jordão tenha um centro de estudos musi

cais adm inistrado pela Tom Jobim- Escola de Música do Estado 

de São Paulo, promovendo, assim, ações mais integradas na área 

da cu ltura para a comunidade da região. 

Quero dar as boas vindas a todos os músicos e ao público do 

Festival Internacional de Inverno de Campos do jordãol 

Andrea Matarazzo 

Secretário de Estado da Cultura 



É muito gratificante poder contribuir à constru ção da hi stóri a do Festi

val de Campos do Jordão, que está muito identifi cado com nossa missão 

educativa. A equ ipe da Santa Marcelina Cultura vem, deforma dedicada 

e empenhada, cuidando co m carinho de cada detalhe para realizar esta 

edição do Festival, que será ainda maior e melhor. Como diferenciais, im

plementamos melhorias em todos os aspectos, desde a infraestrutura 

para os locais ond e serão lecionadas aulas e apresentações até o com

pleto alinh amento da programação artística, passando pela organiza

ção das ativid ades dos bolsistas e a ampliação do acesso ao público, o 

aumento de concertos gratuitos, os ingressos a preços mais acessíveis e 

a realização simultânea de eventos em São Paulo. Efetivamente, neste 

ano pudemos dar ao Festi val a identidade que acreditamos que deva ter: 

um Festival t radi cional, em que os músicos sejam os verdadeiros prota

gonistas, em t odos os aspectos, com destaque para a área pedagógica, 

que foi fortalecida e está totalmente integrada às atividades artísticas 

contidas na programação. 

Nest e momento, desenvolvemos de forma estreita a relação do Fes

t ival e o compromisso da Instituição com a cidade de Campos do]ordão. 

A parti r deste ano, a atuação se dará com foco na formação de cinquenta 

professores da rede pública e realização de o fiei nas de educação musical, 

com a participação de 250 crianças de comunidades carentes da região e 

seu entorno. Desta maneira, o Festival assume seu papel de responsabi

lidade social diante do município e da população que com tanto carinho o 

aco lhe há quarenta e um invernos. Nosso empenho e desafio maior, ago

ra, é fazer deste um programa com ações permanentes e contínuas, para 

que, diante dos resultados que são produzidos a cada Festival, Campos 

do ] ordão se torne a capital brasileira da música, não apenas no mês de 

julho, mas durante todos os meses dos próximos anos. 

Agradecemos ao Governo do Estado de São Paulo e à Secretaria de 

Estado da Cultura pela confiança depositada em nossas ações que tor

nam possível a realização do Festival e, também, a todos os nossos par

ceiros, especialmente ao Bradesco Prime, que mais uma vez prestigiao 

evento na posição de patrocinador oficial. Acredito que o modelo de ges

tão público-privada, dentro da eficiência que proporciona para a admi

nistração de programas na área da cultura, principalmente propiciando 

o desenvolvimento de excelência artística, somada à responsabilidade 

do estado e de toda a sociedade em relação à formação das pessoas e a 

um trabalho de inclusão social por meio da educação, contribuirá para 

oportunidades futuras. 

Em nome da Santa Marcelina Cultura e da Congregação das Irmãs 

de Santa Marcelina, desejo aos alunos, professores, artistas e ao público 

um excelente Festival de Inverno de 2010 . 

Irmã Rosane Ghedin 
Diretora Presidente da Santa Marceiina Cultura 



Desde a sua fundação, há sessenta e sete anos, o Bradesco é pre

sença no dia-a-dia dos brasileiros, atuando em favor de iniciati

vas que geram bons resultados a toda a sociedade . Diferentes 

na forma, elas são iguais em sua essência: contribuir para que a 

· possibilidade se transforme em uma realidade positiva, na qual 

o fomento ao desenvolvimento se combine ao incentivo à arte e à 
cultura, instrumentos plenos de brasilidade e cidadania. 

Neste contexto, o Bradesco, por meio do Bradesco Prime e do 

PrimeArts, tornou-se patrocinador oficial do Festival Internacio

nal de Inverno de Campos do Jordão. Essa é uma parceria que se 

repete pelo sexto ano consecutivo e que viabi liza a realização de 

um dos mais importantes e aguardados eventos do calendário 

da música clássica da América Latina, festejado, inclusive, pelo 

diferencial de investir na formação de jovens.músicos, revelando 

talentos, incentivando boa música. 

Além de incentivar acu lturaem Campos do]ordão, o Bradesco 

Prime inaugurou recentemente uma agência exclusiva na cidade, 

reforçando os pilares que representam sua presença com quali

dade: atendimento especializado, produtos e serviços financeiros 

diferenciados, além de espaços reservados para clientes que valo

rizam conforto, tranquilidade e privacidade. 

Por meio de iniciativas como essas, o Bradesco Prime fortalece 

seus laços com a comunidade, reafirmando assim o propósito de 

ser protagonista do esforço de diversificação do horizonte cultu

ral, apoiando iniciativas que combinam criatividade, talento e ou

sadia. Não por acaso, são justamente estes os atributos do Festi

val Internacional de Inverno, que neste ano homenageia a música 

e seus diálogos, com tudo de bom que isto traz e representa. 

Bradesco Prime. Presença na cultura como um dos grandes in

centivadores para você ser um dos grandes apreciadores. 

Bradesco Prime 

' I, 
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O Festival Internacional de Inverno de 

Campos do jordão é o maior evento do 

gênero no Brasil e, provavelmente, na 

América Latina. Ao longo de sua his

tória, tem sido o espaço por excelência 

em que part icipantes e realizadores 

demonstram sua paixão incondicional 

por fazer e ensinar música. É como se 

a cada inve rno, nos últimos quarenta e 

tica do Festival. Além disso, iniciamos 

a construção de um firme compromis

so de nossa instituição com a respon

sabilidade social que o evento precisa 

ter com a cidade de Campos dojordão. 

Em 2010, o Festival cresceu, ficou 

mais acessível e diversificou sua pro

gramação. O evento ganhou umaquar

tasemana e praticamente dobrou o nú-

um anos, reafirmássemos nossa con- mero de concertos em relação aos anos 

vicção de que a música é capaz de sen- anteriores. Ao todo, são oitenta e qua-

sibili zar nossas vidas e fazer com que troapresentações,quasemetadedelas 

novas estações possam ser sonhadas. gratuita. E os espetáculos pagos têm 

Entre todos os diálogos musicais ingressos a preços mais baixos se com-

que ce lebramos neste ano, o mais im- ; parados a qualquer outra temporada 

portante para a Santa Marcelina Cul- de concertos no estado de São Paulo. 

tura é aquele que recoloca a formação A iniciativa de realizar uma excelente 

musical em primeiro plano e a integra 

definitivamente à programação artís-

série de apresentações na capital se 

incorpora ao esforço de levar o evento 

a um público cada vez mais amplo. Isso 

tudo, sem abrir qualquer concessão 

quanto à qualidade. Ao contrário, com 

atrações de nível internacional todos 

os dias, o Festival tem em 2010 uma de 

suas melhores edições. 

A diversidade da programação não 

deixará qualquer gênero musical de 

fora. Grandes solistas, orquestras e 
grupos de câmara, brasileiros e estran

geiros, brilharão nos palcos do Festival. 

A qualidade artística da programação é 

fundamental não apenas para o públi

co, mas também para que os mais de 

cento e setenta bolsistas, que vêm ao 

Festival aprimorar seus conhecimen

tos e habilidades musicais, tenham 

como referência o que há de melhor em 

mú sica clássica. Neste ano, o Festival 

fortalece ainda mais o programa de 

mú sica de câm ara, que complementa 

o trabalho dos bolsistas com a Orques

tra do Festival com um importante re

pertório para sua formação. Ter aulas 

e conviver durante todo um mês co m 

cerca de setenta professores dentre os 

maiores profissionais do mundo é uma 

experiência inigualável, que eles leva

rão pelo resto de suas vid as. 

Finalmente, inaugurando um novo 

relacionamento com a cid ade de Cam

pos do Jordão, o Festival oferecerá 250 

vagas para crianças de 1 a 15 anos e um 

curso de formação em ensino de músi

ca para cinquenta professores da rede 

pública da região, em parceria com 

uma equipe de educação musical da 

UniversidadedeSão Paulo. É o início de 

um longo trabalho, que precisa crescer 

e tornar-se permanente- não apenas 

durante o inverno, mas por todo ano. 

A todos, desejo um mês de julho 

cheio de música e sonhos . 

PauloZuben 

Diretor executivo do Jestivalintemacional 
de Inverno de Campos do]ordão 2010 



O PRIMEIRO TRAÇO QUE 

UM COMPOSITOR ANOTA 

NA PARTITURA GUARDA 

EM POTÊNCIA TODA A 

MÚSICA DO MUNDO. 

O IMPROVISO INÉDITO 

E A COMPOSIÇÃO MAIS 

OUSADA COMUNICAM-SE 

COM SONS JÁ OUVIDOS 

ANTES. POR OUTRO LADO, 

TOCAR UMA MÚSICA DE 

SÉCULOS ATRÁS NUNCA 

É SIMPLES REPETIÇÃO, 

POIS SOMOS DIFERENTES, 

NOSSOS OUVIDOS 

MUDARAM, ASSIM COMO 

OS INSTRUMENTOS, 

E A MÚSICA TAMBÉM JÁ 

É OUTRA. OS DIFERENTES 

TEMPOS ENCONTRAM 

NO PRESENTE SEMPRE 

NOVAS INTERCONEXÕES . 

ESTE TRÂNSITO- EM 

QUE O ANTIGO E O 

CONTEMPORÂNEO 

VISITAM-SE CONSTANTE

MENTE- COMPÕE 

A PROGRAMAÇÃO DO 

FESTIVAL, COMO SE 

LÊ NAS ENTREVISTAS 

A SEGUIR. 
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I ENTRE 
TEMPOS 

O ARDITTI VAI 

DE BEETHOVEN 

A XENAKIS) COMO 

SE BEETHOVEN 

RECEBESSE A 
A 

INFLUENCIA DE 

XENAKIS) VIRANDO 
' A HISTORIA DE 

CABEÇA PARA 

BAIXO. JÁ GILLES 

APAP TRANSFORMA 

MOZART EM 
' MUSICA INDIANA. 

FESTIVAL Este ano o Festival tem por 
tema "a música e seus diálo,gos'~ Con
te-nos de que forma essa i dei a sur,giu e 
em que ela consiste. 
SILVIO FERRAZ Talvez por ser com

positor eu acredite muito naquilo que 

Hans-Joachim Koellreutter dizia: "a 

alma de qualquer escola de música 

é a composição. E a composição traz 

o diálogo como algo que lhe é intrín

seco". Se olharmos para a história da 

música, veremos que Bach estabele

ceu um diálogo intenso com Pergolesi, 

Buxtehude, Vivaldi e Marcello. Mozart 

dialogou com os músicos de vilarejo, 

com a música da corte, com Bach e 

com o próprio Salieri. Beethoven es-

I 
SILVIO FERRAZ 
COMPOSITOR E DIRETOR 

ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO 

DO FESTIVAL 

tabeleceu um diálogo com Mozart. 

Liszt travou um intenso diálogo com 

a música húngara, assim como Bar

tók, já no século XX com toda a músi

ca eslava. E Stravinsky? Com o jazz. E 

Villa-Lobos? Com a música brasileira, 

indígena e os sons da floresta. Olivier 

Messiaen dialogou com o canto dos 

pássaros, o canto gregoriano e a mú-

' sica da Índia, enquanto Luciano Berio 

estabeleceu uma conversa com a mú

sica dos cantores de rua da Sardenha. 

Na arte da técnica instrumental 

esse diálogo também vai longe. O vio

lino ocidental, por exemplo, é um ins

trumento que passa pela Índia, pelo 

Oriente Médio até chegar à Europa, 

depois aos Estados Unidos e também 

ao Brasil na forma da rabeca, e assim 

por diante. Encontramos outros ins

trumentos de cordas friccionadas na 

China, no Japão. O piano é impres

sionante: ele mistura as cordas pin

çadas dos instrumentos de cordas ao 

teclado- interface que encontramos 

também nos metalofones da África e 

da Ásia. Isto é, os instrumentos tam

bém trazem em si um diálogo intenso; 

a música é um grande campo de diálo

gos em que as marcas do passado per

manecem, seja na composição, seja 

nos instrumentos, seja nas práticas 

coletivas ou individuais. 



3. 
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O tema dado ao Festival este ano 

busca evidenciar essa característica 

inerente à música e o faz também nos 

concertos que ocorrerão ao longo do 

mês de julho. Cada concerto, a sua 

maneira, percorre caminhos que vão 

cruzar passado e futuro, ocidente e 

oriente, além de navegar entre as ar

tes. Paul Klee era um violinista que 

se tornou artista plástico e influen

ciou o trabalho de muitos composi

tores; Schumann de poeta tornou-se 

compositor e como tal viria a influen

ciar a poesia. Nietzsche, aos 18 anos 

escrevia música, mas depois dos 20 

seguiu pela filosofia, que lhe atraiu 

com mais força, seguindo acarreirade 

professor e filósofo e todo seu pensa

mento voltou-se para a música do sé

culo XX; da mesma forma Adorno, que 

inicia como compositor, e, de repente, 

passa a filósofo . Lembro aqui do in

tenso diálogo que as obras de Richard 

Strauss e Gustav Mahler têm com o 

Zaratustra de Nietzsche. 

FESTIVAL De que forma esses diálo[3os 
ocorrerão entre as apresentações e o 
público ;> 
FERRAZ Se fizermos um concerto ape

nas com música do século passado, o 

público nem sempre perceberá esses 

diálogos. Agora, se f izermos um con-

certo no qual as coisas passam muito estes t rânsitos em limites co mo ir da 

rápido, de um lado para o outro, isso 

mostra que existe um jogo de extre

mos, evidencia o diálogo. É o que 

acontece no trabalho de intérpretes 

como o violinista Gilles Apap, a Aca

demia de Música Antiga de Berlim ou 

com o Quarteto Arditti. 

Eles passam da música para o 

teatro, do repertório contemporâ-

, neo para Beethoven. No concerto do 

Quarteto Arditti o público vai fazer 

uma viagem vertiginosa, de Xenakis 

a Beethoven, como se Beethoven re

cebesse a influência de Xenakis, vi

rando a História de cabeça para baixo. 

Já Gilles Apap transforma Mozart em 

música indiana, que por sua vez se 

transforma em música coun.try, que 

se torna rabeca brasileira ou algum 

instrumento de corda friccionada 

egípcio; nunca se sabe o que ele fará. 

É assim que o público entrará deforma 

direta neste domínio dos diálogos. 

FESTIVAL Como nossos bolsistas parti
ciparão desse diálo[30 e de que fo rma isso 
benefi ciará a fo rmação musical deles;> 
FE RRAZ Os bolsistas do Festival de 

Campos são extremamente jovens e 

têm o futuro ainda em aberto. Diver

sos já são inst rumentistas e já vivem 

música barroca à clássico-romântica. 

Mas existem outros trânsitos. Um jo

vem instrumentista brasileiro como 

que naturalmente já vem mergulhado 

em um campo sem fronteiras, cruzan

do a música instrumental popular de 

uma roda de choro com a do concerto 

sinfônico ou camerístico. 

Mas falta aqui também aquela 

dose de vertigem. Abraçar extremos. 

No Brasil não temos instrumentistas 

suficientes com técnica apropriada 

à música mais recente. Por isso que

remos acentuar, no Festival, a pre

sença da música do século XX e XXI, 

que será uma espécie de articuladora 

desse diálogo. 

Foi o próprio maestro Yan Pascal 

Tortelier quem propôs que o progra

ma da orquestra fosse diversificado, 

indo de Stravinsky a Dutilleux, de um 

compositor ícone do século XX, com 

uma peça como O pássaro de fogo, para 

o ícone da segunda metade do século 

XX que é Dutilleu x, composi t or que 

trabalha fo rtemente com o timb re e 

faz uma música que é uma elegia ao 

som. Para fechar em um triângulo te

remos ainda Piazzolla com As quatro 
estações porten.has, ou seja, um gran

de tango orquestral. 
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Tais viagens rápidas, de um lado 

para outro, geram o seguinte proble
ma: qual é a técnica para tocar cada 

uma dessas obras? Isso será desen

volvido com os bolsistas, que tecni
camente aprenderão a trabalhar com 
os instrumentos de uma forma dife

rente do que fazem no cotidiano. O 

repertório clássico-romântico exige 
uma maneira de tocar- é importante 

passar por ele, mas é o que a grande 
maioria já trabalha nas orquestras 

jovens. Essas viagens entre extremos 
se rão como que um salto para algo 

muito importante, fazendo com que 
os nossos jovens instrumentistas, 

cantores e compositores comecem a 

dialogar com seus colegas de outros 
países e tenham de aprender a tran

sitar livremente sem preconceitos de 
escuta ou técnicos. 

Pelo lado técnico, o contato com 
a música atual é de suma importân

cia para nossos estudantes, inclusive 
porque todos os concursos interna
cionais de relevância preveem uma 

obrado século XX -quando não, obras 
compostas especialmente para o con
curso- já na fase eliminatória. 

FESTIVAL Nesse processo de o estado de 
São Paulo investir .grande quantidade 
de recursos na reestruturação do ensino 
musical paulista, qual será o papel do 
Festival de Campos do ]o rdão:> 

FERRAZ Para entender a função que 

o Festival terá nessa grande estrutu

ra, é preciso saber como ela funciona. 
Houve um grande investimento no 

Guri SantaMarcelinae no Projeto Guri 
do interior. Neles está a base de tudo

formarão os músicos que se tornarão 

profissionais e também aqueles que 

simplesmente tocam um instrumento 
porque é bom. 

Existe a base e existe também um 

teto, que é o curso universitário de 
música. O que liga esse chão a esse 

teto? Uma escola de ensino médio. O 
estado tem a Tom Jobim EMESP que 
tem em seus quadros os mais impor- , 

tantes professores de música popu
lar do estado e os principais nomes 

das maiores orquestras sinfônicas da 
cidade de São Paulo como professo

res. Há também o Conservatório de 

Tatuí, com um projeto bem parecido 
e igualmente importante. Essas es

colas de música de fo rmação técnica 
têm, digamos, as suas orquestras . 

Elas formam uma rede gigantesca de 
orquestras e bandas jovens pelo es

tado . Dessas orquestras, há aquela 
que junta os principais músicos de 

todos os grupos jovens do Estado, 
como se fosse uma microsseleção 

brasileira de músicos; essa é a base 
da orquestra de bolsistas do Festival 

de Campos do Jordão. 
Essa seleção de músicos é forma

da por meninas e meninos que estão 

estudando, que um dia irão parao ex
terior se aperfe içoar e que voltarão e 
trarão a té cnica apre ndida para cá. 

Assim, o Festival funciona como uma 
espécie de elo entre esse momento 

de tocar em uma orquestra jovem e 

o momento de ir para o exteriores
tudar. O Festival não só congrega os 

músicos dessas orquestras e escolas 

como também os das universidades. 
O Festival de Campos do}ordão é um 

ponto de encontro da música bra
sileira que já começa a resvalar em 

outros lugares, pois há também bol

sistas do México, Estados Unidos, 
Argentina, Chile, Uruguai, Venezue

la e Espanha. À medida que começa 
a se tornar um grande festival, Cam

pos do Jordão tem de conversar com 
festivais internacionais. 

Dentro desse campo todo, onde 
ficam as orquestras profissionais? 

Elas pertencem à área de difusão e 
formação de público e é assim que 
entram no Festival. Trata-se, no en

tanto, de uma via de mão dupla, pois 

quando se tem o músico é necessário 
ter o público e vice-versa. Um ali
menta o outro, consolidando um cír

culo virtuoso. 



REINVENTAR 
O BARROCO 

FESTIVAL Primeiramente, conte-nos 
um pouco sobre o trabalho e a propos
ta da Academia de Música Anti.ga de 
Berlim (Akademiefür AlteMusik Berlin 
-Akamus). 
BERNHARD FORCK A Akamus tem 

hoje 28 anos. Começamos como um 

pequeno grupo, quase um conjun

to de câmara, que pouco a pouco se 

tornou uma orquestra barroca, tra

balhando bastante com concertos de 

músicadecâmaraecom um pouco de 

ópera também. A ide ia da orquestra 

é que cada membro tenha um papel 

equivalente . Por isso, nos ensaios, 

tentamos fazer uma interpretação 

comum, para que todos possam re

almente dar sua contribuição. Hoje 

a orquestra é bem maior que antes, 

mas os concertos são, em sua maio

ria, sem maestro- embora às vezes 

eu reja com o violino ou em frente ao 

contínuo. O programa que faremos 

no Festivalserácom um grupo menor, 

e tocaremos uma peça muito impor

tante para nós, aSuíteem mi menor de 

Johann Bernhard Bach, constante em 

nosso trabalho. Vamos combiná-la 

com outros compositores alemães 

e ita li anos para mostrar a conexão 

existente entre estes países. 

FESTIVAL Afinal, por que música anti
,ga :> Q_,ual é o ,grande diferencial de tocar 
com instrumentos de época a partir de 
práticas historicamente orientadas:> 
FORCK Particularmente tenho dife

rentes motivos. Um deles é que sou 

filho de um pastor luterano e, por

tanto, cresci ouvindo música litúrgi

ca, principalmenteJohann Sebastian 

Bach . Já conhecia muito sua música 

quando a ouvi pela primeira vez com 

instrumentos de época, e então tive 

um entendimento totalmente novo 

de sua obra. Foi uma experiência 

muito forte para mim. 

A música de Bach permite muitas 

interpretações, improvisações; temos 

que procurar suas características mais 

importantes, que não estão exata

mente no ritmo ou na dinâmica. Você 

tem liberdade nela, é possívelseguiras 

ide ias do compositor e ao mesmo tem

po manter a música viva. É claro que 

também gosto de tocar em orques

tras grandes, para fazer, por exemplo, 

uma sinfonia de Mahler. Mas com um 

grupo pequeno é possível liberar a 

criatividade individual de cada um, e 

ao mesmo tempo há provavelmente 

mais disciplina que em uma orques

tra. São coisas diferentes. Em suma, 

meu interesse pela música antiga vem 

principalmente de minha formação, 

das experiências da infância. 

FESTIVAL Você poderia nos contar quais 
são as peculiaridades dos instrumentos 
anti,gos- e as cóp ias neles baseadas
frente aos modernos:> 
FORCK Tradicionalmente todos ou 

quase todos os músicos são iniciados 

em instrumentos modernos e só 
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depois conhecem os instrumentos 

barrocos. Quando se utiliza um deles 

pela primeira vez fica claro que exige 

uma maneira totalmente diferente de 

execução. Não é necessária tanta for

ça, pois o instrumento barroco não é 

tão potente quanto o instrumento mo

derno. O modo de emitir o som é dife

rente, pois temos nele cordas de tripa e 

seu arco é muito mais leve e ágil, sendo, 

portanto, mais fácil de articular. 

Claro que há problemas também: 

a afinação é mais difícil justamente 

por conta das cordas de tripa, que não 

são tão estáveis quanto as de ny!on 
ou outras cordas modernas. O que 

eu gosto em um grupo de cordas e de 

madeiras com instrumentos antigos 

é que o equilíbrio entre eles é melhor 

que com os instrumentos modernos

se temos uma flauta moderna com um 

pequeno grupo de cordas antigas, ela 

não se encaixa tão bem quanto em um 

grupo de cordas moderno. Com o oboé 

é ainda mais difícil, pois ele é muito 

mais forte hoje em dia. 

FESTIVAL O repertório do concerto que 
vocês farão no Brasil gira em torno de 
dois palas: o italiano, com obras de Pietro 
Locatelli e Giovanni Battista Pergolesi, e 
o alemão, com obras de compositores da 
família Bach. De que forma essas duas 
tradições se relacionam e dialogam~ 

FORCK Elas se relacionam porque 

]ohann Sebastian Bach usou compo

sições de, por exemplo, Vivaldi e tam

bém de Pergolesi, fazendo versões e 

transcrições. É certo que Bach foi ins

pirado e influenciado pela música ita

liana, bem como seus filhos . E tenho 

certeza de que a Europa, nessa época, 

era muito mais próxima do que cem 

anos depois. Os compositores tinham 

contato uns com os outros e sabiam o 

que se passava em outros países. 

FESTIVAL Ainda falando da família 
Bach, vocês interpretarão no concerto 
uma obra do pai,]ohannSebastian, uma 
de seu filho, WilhelmJriedemann, e ou
tra de seu sobrinho, ]ohann Bernhard. 
Podemos falar de um estilo musicalfa
miliar~ O que une ou ao mesmo tempo 
diferencia a produção da família Bach~ 
FORCK É algo interessante, pois to

dos da família (incluindo os sobri

nhos, e não só os filhos) eram mais 

devotos da música litúrgica que da 

ópera. ]ohann Christian, o filho mais 

novo de Bach, até chegou a escrever 

óperas. É uma família enorme, com 

um pai compositor muito forte, que, 

ao mesmo tempo, permitiu à famí

lia criar um novo estilo, que chegou 

até mesmo a retroinfluenciá-lo. No 

movimento lento da sonata da Ofe

renda musical, tenho a impressão de 

que ]ohann Sebastian Bach estava 

tentando compor no estilo de seus 

filhos . Ele aceitava o novo, mas pro-

O GRUPO BERLINENSE AKAMUS APRESENTA REPERTÓRIO DE MÚSICA 

BARROCA COM INSTRUMENTOS DE ÉPOCA, DESTACANDO-SE AS OBRAS 

DA FAMÍLIA BACH . l2 DE JULHO, 21H, SALA SÃO PAULO, E 14 DE JULHO, 

21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. MEMBROS DO GRUPO MINIS

TRAM MASTER CLASSES ABORDANDO MÚSICA ANTIGA . 

curava-o por seus próprios meios . ]á 

em ]ohann Christian, seu filho mais 

novo, percebe-se a associação a 

Mozart. Toda a família Bach trouxe 

muita invenção à música, em novos 

estilos de composição. 

FESTIVAL Como você atua didaticamen
te no ensino da música antiga e da inter
pretação historicamente orientada~ 
FORCK Para mim é interessante tra

balhar com alunos tocando em instru

mentos modernos, pois descubro que 

eles não conhecem muitos compo

sitores dessa época e raramente vão 

além de Haendel ou Bach. Mas esta-

, mos falando de duzentos anos de prá

ticas musicais, muitas composições e 

estilos diferentes. Gosto de ver como 

eles reagem a esse tipo de música: a 

princípio não estão interessados por

que não parece complicado- parece 

fácil de tocar, então eles começam e 

soa horrível. 

A partir daí começamos a traba

lhar e vemos que cada colcheia não é 

exatamente uma colcheia e tem que 

soar diferente. No final do trabalho, 

sinto que eles realmente estão gos

tando dessa música. Isso para mim 

é o mais interessante : levar-lhes 

música e ver o que conseguem fazer 

com os instrumentos. Você tem de ir 

muito além de produzir um som ma

ravilhoso; o melhor jeito é pensar em 

todas as coisas que você faz com a 

voz (rir e tudo mais) e tentar fazer o 

mesmo com o instrumento. 
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FESTIVAL Sobre a adaptação do concer-
to de violoncelo de Haydn para o contra-
baixo, quais são os desafios de fazer uma 
obra como essa:> 
KAGEYAMA Teremos muito prazer em 

FESTIVAL O pro,grama da Camerata tocar essa transcrição. A tonalidade foi 

Fukuda é marcado pela diversidade. adaptada, um pouco mais alta, para ré 

Toca desde obras contemporâneas de maior (a original é em dó maior). Será 

compositores brasileiros como Rober- realmente interessantíssimo observar 

to Victo rio até a famosa As quatro um caráter festivo em ambas as com- o virtuosismo do solista, Cata li n Rotaru. 

estações de Antonio Vivaldi. Em sua posições. Mas o "Outono" de Vivaldi Eis aí um diálogo que podemos citar: a 
~ opinião, o que pode unir músicas tão di - tem uma representação bem descriti- transcrição de concertos. Não temos 
J ferentes ou que tipo de diálogo se estabe- v a dos eventos climáticos da estação, uma grande quantidade de concer-
a lecerá entre elas ao longo do concerto:> musicalmente falando, e Hayakawa, tos para determinados instrumentos, 

KAGEYAMA Fazer esse paralelo entre por sua vez, vai em outra direção ao como é o caso do contrabaixo, e essas 
e 

música de diferentes épocas nos traz re- utilizar temas do folclore japonês adaptações surgem como uma maneira 
e 

flexões sobre as diferentes realidades. como base de sua música. de preencher lacunas e assim apreciar 

Cada época tem suas particularidades, determinadas peças de forma diferente. 
3.-

seu estilo, e esse passeio por períodos FESTIVAL No concerto vocês farão a 
é 

nos faz descobrir detalhes que cada estreia mundial de Chronos III, de Ro-
Je 

uma dessas peças pode apresentar. berto Victorio. Afinal, como é o trabalho 
o, de preparação de uma peça totalmente 
IS-

FESTIVAL No programa há um claro di- nova, ainda sem nenhum passado de 
im O PROGRAMA DA CAMERATA FUKUDA É 

álogo a ser estabelecido entre o "Ou to- interpretação:> 
MARCADO PELA PRIMEIRA AUDIÇÃO DE es no" de As quatro estações de Vivaldi e KAGEYAMA O desafio é justamente 

~e r a peça homônima deMasaaki Hayaka-
CRONOS III PARA VIOLINO E CORDAS, DO 

=ir 
ambientar-se ao que o compositor 

COMPOSITOR BRASILEIRO ROBERTO 
wa. De que forma a música barroca ita- pede, e isso independe de ser uma VICTORIO. O VIOLINISTA RAFAEL LORO 1a-
lia na e a contemporânea japonesa se peça nova ou uma já muito executada. 

em relacionam nessas obras:> Se buscarmos a sonoridade sugerida, 
É SOLISTA EM AS QUATRO ESTAÇÕES DE 

VIVALDI E O CONTRA BAIXISTA CATALIN na 
KAGEYAMA Há uma relação entre as timbres, cores e as ideias musicais -

ROTARU É O CONVIDADO PARA O CON-~r o 
peças no que diz respeito à escrita. além do que a música por si só já faz-, 

CERTO PARA VIOLONCELO N.l EM DÓ 
Hayakawa usa o modelo de escrita bar- teremos a satisfação de poder realizar 

MAIOR, DE HAYDN . 8 DE JULHO, 15H30, 

• roca para construir sua obra, tornan- um belo trabalho e atingir o que Rober-
IGREJA SÃO BENEDITO . 

do-asemelhanteàobradeVivaldi . E há to Victorio imaginou. 
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O CAMPO DAS 
SONORIDADES 

CREIO QUE ESTAMOS 

EM UM NOVO 

MOMENTO DA , , 
PRATICA DE MUSICA 

CONTEMPORÂNEA 

NO BRASIL. 

SILVIO FERRAZ 
DIRETOR ARTÍ STICO 
DA CAMERATA ABERTA 

FESTIVAL Dequeformasurgiua i dei a de 
criar a CamerataAberta:> 
SILVIO FERRAZ Em um primeiro ins

tante a Camerata Aberta surgiu para 

suprir uma necessidade dos com

positores do país . Outro motivo foi 
satisfazer instrumentistas cada vez 

mais especializados para tocar esse 

repertório, mas que o faziam apenas 

esporadicamente, em festivais e bie
nais, e não tinham a oportunidade de 

um trabalho continuado, a não ser 

com peças solo. No Brasil, a ausên
cia de grupos de câmara dedicados à 
música contemporânea fez com que 

ainda tenhamos poucos composi
tores com excelência nesse campo. 

Quando eles já a tem, isso se deve 

a convites de grupos do exterior ou 
então a trabalhos que eles mesmos 

organizam . Em suma, fomos moti

vados por essas duas exigências, a 
com posicional e a de instrumentis

tas. O grupo veio criar um espaço 

para a música contemporânea. 
SÉRGIO KAFEJIAN Acredito que além 

dessas duas exigências há também 
uma do público, e vale a pena lem

brar que em todos os concertos rea~ 

lizados- quatro desde a estreia, em 
março de 2010 - tivemos casa cheia. 

O público quer conhecer novas coisas, 
pois já está saturado do repertório 

clássico-romântico . Há uma grande 

mesmice, raramente se mostra nas 
salas de concerto a música que se está 

fazendo hoje. Acredito que estamos 
em um momento especial, em que o 

público está se interessando pela mú
sica erudita e também por saber o que 

é essa música contemporânea. 
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SILVI O FERRAZ Cre io que a mú sica 

co ntem po rânea está entrando em 
um momento diferente. Recente

mente saiu um texto do jornalista 

João Marcos Coelho no qual ele diz 

que houve um afastamento não do 

público, mas sim dos intérpretes em 

re lação à música contemporânea, 

sobretudo no pós-Segunda Guerra 

Mundial. Quando um intérprete toca, 

ele também o faz para outro intérpre

te; disputa-se, por exemplo, quem 

está interpretando melhor um estu

do de Chopin e o público acompanha 

esse movimento. 
Com o aparecimento dos primei

ros intérpretes de música contempo

rânea- e temos grandes intérpretes 

hoje em dia- o público começou a se 

apaixonar por essa nova sonoridade. 

Em minha opinião, o mundo mudou 

muito de som. Tanto que quando você 

ouve música barroca gravada hoje e 

música barroca gravada na década 

de 1960 é totalmente diferente. Se a 

diferença de interpretação é perceptí

vel até na música barroca, imagine na 

música contemporânea! Ela passa a 

ser uma música com outra vitalidade, 

na qual o conceito de som está cada 

vez mais presente. 

KAFEJIAN É in teressante ouvir alguns 

comentários de pessoas que têm as

sistido aos concertos da Camerata 

Aberta. Elas são surpreendidas pela 

beleza e vitalidade da sonoridade, 

pela exuberância da escrita da músi

ca contemporânea. 

FERRAZ A ide ia da Camerata Aberta 

é apresentar a música contempo

rânea para o público por um bom 

caminho. Ou seja, por um repertório 

exuberante, cheio de vitalidade, com 

sonoridades suculentas, cativantes, 

e no qual se pode notar a técnica e o 

virtuosismo dessa música. Já houve 

uma peneira da música do século XX, 

e nós já sabemos o que tocar de 1920 

ou 1950, por exemplo. O público não 

sabe, mas existe muita chatice no sé

culo XVIII, há muita música ruim dos 

amigos de Mozart que não frequenta 

mais as salas de concerto. 

Da música do século XX, sobretudo 

atéadécadade198o, muito já foi penei

rado. Arítmicaintensado minimalismo 

passaaservislumbradaem um músico 

da década de 1950; a sonoridade forte 

da música espectral ou na música ele

troacústicadadécadade198otambém 

passa a ser vista lá atrás -você presta 

atenção e afirma: "olha só como We

bern também tinha isso!". E o intérpre

te atento às coisas mais recentes faz 

aquilo com o gosto pós-1980. 

FESTIVAL Qyais são os principais desa
fios do grupo neste momento em que dá 
seus primeiros passos, tanto em termos 
técnico-musicais quanto na questão de 
gerenciamento de produção;:> 

AS PESSOAS SÃO 

SURPREENDI DAS 

PELA BELEZA E 

VITALIDADE DA 

SONORIDADE) PELA 
A 

EXUBERANCIA DA 
/ 

ESCRITA DA MUSICA 

CONTEMPORÂNEA. 

SERGIO KAFEJIAN 
COORDENADOR 

DA CAMERATA ABERTA 
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KAFEJIAN Só quando colocamos um 

avião para decolar é que realmente 

sentimos quais são os desafios e difi

culdades. Acredito que estamos indo 

muito bem, sem grandes problemas. 

Uma coisa que foi complicada no 

início, mas ao mesmo tempo muito 

est imulante, tanto para os músicos 

quanto para nós, é que não fomos 

muito condescendentes no sentido 

de poupá-los de dificuldades técni

cas. Claro que houve um pensamento 

de equilíbrio entre dificuldade e sono

ridade, mas há pesquisas de sonori

dades e jogos instrumentais - princi 

palmente a partir dos anos 1980 com 

a música espectral ou com as técnicas 

estendidas- que no Brasil nunca tive

ram uma escola. Ninguém nunca sou

be muito bem como fazer isso, com 

exceção de músicos que foram tocar 

e estudar no exterior. Nunca tivemos 

um regente preparado para montar 

uma peça de Gérard Grisey ou para 

as dificuldades técnicas de Iannis 

Xenakis, e toda hora surgiam dúvidas 

do tipo "como eu monto isso?", "como 

toco o que está escrito aqui?" ou con

clusões do tipo "esse compositor nem 

escrever sabe!", de tão diferentes que 

são as part itu ras. 

Queremos trazer para o Brasil isso 

que não é tocado e nem poderia a não 

ser com uma situação como a nossa, 

na qual o músico está totalmente de

dicado a estudar esse repertório, pois 

ele tem umaestruturae é remunerado 

para isso. Ao mesmo tempo tivemos 

a oportunidade de trazer como convi

dado o maestro Guillaume Bourgog

ne, um especialista na área, que ficou 

por aqui três meses. Ele nos ajudou 

mu ito a solucionar as dificuldades 

que foram aparecendo. É uma pessoa 

que sabe como montar, sabe o que é 

importante em uma partitu ra desse 

tipo, sabe como tirar aquela sonorida

de, como fazer aquilo acontecer musi

calmente. Embora pensemos que oito 

ensaios para um concerto é muito, na 

verdade é pouco, pois a cada progra

ma são seis peças com uma enorme 

dificuldade de interpretação. 

FERRAZ Dentre os desafios que exis

tem naprimeiraetapadaformaçãode 

um grupo está a construção de sua so

noridade. Construir a sonoridade de 

um grupo de música barroca ou músi

ca clássica baseia-se em sonoridades 

já existentes. E no caso de um grupo 

que toca músicas que estão sendo 

feitas agora, e que nem se sabe quais 

serão? Fizemos uma chamada de par

tituras para compositores brasileiros 

em maio e não sabemos o que está por 

vir, quais serão as sonoridades que es

tarão lá, e mesmo assim precisamos 

construir a sonoridade do grupo. 

É interessante porque às vezes 

o próprio grupo percebe que há uma 

sonoridade sendo trabalhada ali e 

diz: "não é bem essa a sonoridade 

que gostaríamos de construir; gos

taríamos de tentar outro caminho. 

Será que outro regente nos daria essa 

possibilidade?". Então eles conver

sam e chegam a um acordo com o ma

estro . Quando você tem um regente 

que quer construi r uma sonoridade, 

os músicos descobrem que têm uma 

sonoridade a ser construída e su rgem 

propostas para essas sonoridades . 

Então os primeiros quatro meses do 

grupo foram de descobertas, de eles 

perceberem que podem tocar o reper

tório que estão tocando, que tecnica

mente vão muito além do que imagi

navam e que têm uma sonoridade já 

concebida na cabeça deles. 

Por tudo isso, creio que estamos 

em outro momento da prática de mú

sica contemporânea no Brasi l, no qual 

em breve nossos compositores come

çarão a escrever a parti r da audição 

desse grupo e a partir de seus referen

ciais técnicos e musicais. 

FE STIVAL Remetendo a nossa f'rimeira 
f'e rgunta, o que notamos é que a Ca
merata Aberta, no m(nimo, está aten
dendo a uma necessidade ref'rimida 
que existia e que já está angariando um 
novo f'Ú.blico . 
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FERRAZ Exatamente ' Pret endemos 

começar a trabalhar com cr ianças, 

levá- las para ouvir ensaios-aula. Ao 

vermos algumas experiências no ex

terior com relação a isso, percebemos 

que as crianças ficam apaixonadíssi

mas, sobretudo as menores, que co

meçaram a se alfabetizar e ainda não 

têm o pensamento linear da escrita. 

Elas têm outro pensamento, estão 

muito mais ligadas a sonoridades, 

ao movimento dos músicos . Quan

do montamos um espetáculo, temos 

de ter ciência de que um concerto de 

música contemporânea não pode du

rar duas horas e meia. Nem um espe

táculo de música barroca deve durar 

isso, nem de música romântica, pois é 

cansativo. E também não é aceitável 

em nenhum tipo de espetáculo que 

os músicos estejam desleixados, re-

laxados. Na música contemporânea, 

quando você tem um intérprete que 

gosta de tocar aquilo e que conta com 

apoio de produção e logística para 

tanto, ele toca com uma vitalidade 

corporal que apaixona até surdo. É 
isso que temos percebido nos músicos 

da Camerata Aberta. 

FESTIVAL Até o momento, a Camera
ta Aberta realizou em seus concertos 
um repertório bastante diversificado, 
abrangendo desde a música renascen
tista e barroca, passando por (( ciássicos" 
da música moderna- com uma impor
tante atuação na questão brasileira-, 
chegando a obras recém-saídas do for
no, de compositores brasileiros e de ou
tros países. Q.ual é o cerne de montar um 
repertório tão heterogêneo~ 
FERRAZ A ideia é, em primeiro lugar, 

tirar a música contemporânea do ni

cho "música contemporânea". Temos 

um grupo que toca música. Ponto. E 

' esse grupo toca música da seguinte 

maneira: uma obra do repertório clás

sico, romântico, barroco ou renascen

tista; uma obra do repertório consoli

dado do século XX, ou seja, aquilo que 

ganhou nome próprio, como as Baga
telas, de Webern- ou Pierrot Lunaire, 
de Schoenberg- e obras recentes do 

repertório nacional e internacional. 

EDUARDO LEANDRO REGE A CAMERATA ABERTA E EXPLORA AS 

CONEXÕES ENTRE UM CLÁSSICO DO INÍCIO DO SÉCULO XX, 

ARNOLD SCHOENBERG, E A PRODUÇÃO RECENTE DE STEFANO 

GERVASONI E SILVIO FERRAZ. 5 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO 

CLAUDIO SANTORO. A CAMERATA TAMBÉM APRESENTA A HIS

TÓRIA DO SOLDADO, DE IGOR STRAVINSKY, COM REGÊNCIA DE 

ALEX KLEIN. 30 DE JULHO, 21H, SALA SÃO PAULO E 31 DE JU

LHO, 2 1 H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. 

A ideia é que a cada con certo tenha

mos esse grande percurso, um grande 

diálogo musical amarrado em diferen

tes ciclos temáticos. 

FESTIVAL Mesmo passado pouco tempo 
desde o início de suas atividades, o que tem 
mudado no trabalho e mentalidade de seus 
integrantes? 
KAFEJIAN Os músicos perceberam 

que é possível fazeraquelamúsicaque 

antes eles só ouviam em gravações ou 

à qual assistiam em concertos e fica

ram muito motivados, o que nos deixa 

bastante satisfeitos. No primeiro en

saio estavam todos um pouco nervo

sos, mas no quarto já estavam rindo à 
toa, totalmente recompensados. 

FERRAZ Essa confiança é extremamen

te importante; eles sentem que agora 

podem fazer essa música porque têm 

apoio para isso- não só o suporte ins

titucional, mas também o da regência . 

Também estão percebendo que há 

uma técnica, o que é um ganho inacre

ditável. No primeiro ensaio fazemos a 

leitura das peças e quando chegamos 

ao terceiro eles já estão tocando de um 

jeito inacreditável. 
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Existe uma coisa mais importan

te que ganhamos com um ensemb!e 
como esse: em contrapartida à nossa 

música popular, que tem entrada no 

mundo e dialoga com a música inter

nacional- só existe Caetano Veloso, 

não existe lugar no mundo que tenha 

Djavan, Hermeto Paschoal, Egberto 

Gismonti, Tom Jobim, eles são inven

tores - , nossa música erudita tem 

ficado de lado. Ela era recebida nos 

lugares como exótica, não como in

venção. A música popular é recebida 

como invenção. 

Mas com um grupo como esse 

mostramos de dentro do Brasil a mú

sica que dialoga internacionalmente. 

A música do Roberto Victório é uma 

música que está escondida aqui no 

Brasil, participando de pequenas coi

sas, mas é uma música que merece 

sala de concerto em Berlim, trabalha-

da por um grupo que toque todas as 

notas que estão ali escritas. É isso que 

as pessoas precisam ver. É uma mú

sica que está nascendo totalmente 

aqui . Não há nada no mundo parecido 

com o trabalho do Roberto Victório 

com os índios Bororós, por exemplo. A 

música de um Eli-E ri Moura, embora 

dialogue com a tradição brasileira, é 

uma música que podemostocarláfora 

porque ela não existe. A ideia é que os 

músicos comecem a perceber que são 

porta-vozes de uma voz que estava 

calada. E isso é muito importante. 

KAFEJIAN Após uma reunião que tive

mos com os músicos ficamos sabendo 

que vários deles estavam felizes e or

gulhosos em participar de um projeto 

desses, sentindo sua importância e, 

ao mesmo tempo, vendo o quanto po

dem contribuir para a cultura e para o 

crescimento da produção contempo

rânea no Brasil. Disseram que havia 

tempo que não se sentiam tão orgu

lhosos de fazer parte de um trabalho. 

Penso que isso também foi bastante 

importante nesses primeiros meses. 

Eles viram que realmente é um proje

to de muita importância para a cultura 

do Brasil neste momento. 

FESTIVA L Ainda que em meio a um 
~rocesso de consolidação do gru~o, ar
tisticamente falando, que futuro vocês 
imaginam ~ara a CamerataAberta :> 
FERRAZ O grupo faz parte do projeto 

da Escola de Música do Estado de São 

Paulo, a EMESP. Os músicos do grupo 

atuarão nos cursos de instrumento, 

sobretudo nos avançados . Alguns já 

são professores da casa, nos cursos de 

crianças e adolescentes, e outros ain

da não têm atuação nesse nível e atua

rão no curso avançado, voltado para 

quem já toca e quer se aproximar da 

música contemporânea. Mas há ou

tras coisas que queremos desse grupo. 

A primeira é que ele se mantenha 

como intérprete da música brasileira e 

faça uma difusão dela, ao mesmo tem

po em que divulgue a música europeia 

recente no Brasil. Que tenha também 

um trabalho de difusão dos professo

res junto aos a lu nos para formar novas 

gerações que poderão se reunir em 

um grupo maior, que terá a Camerata 

Aberta como núcleo e no qual girem 

grupos menores, como quartetos e 

quintetos. Porserumgrupopequenoe 

sediado em São Paulo, outra proposta 

é que ele viaje, faça excursões planeja

das para a Europa, os Estados Unidos, 

a América do Sul e pelo Brasil. Quere

mos usar a CamerataAberta como um 

canal para a música brasileira e para a 

prática musical brasileira. 
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POLIMETRIAS 

A 

A FALENCIA 

DE MODISMOS 

EXCESSIVAMENTE 

CEREBRAIS REALIZA 

UMA SELEÇÃO 
/ 

N ECESSARIA E 

EFICAZ DAS 

OBRAS ATUAIS. 

PAULO ÁLVARES 
PI ANISTA 

FESTIVAL De que forma você iniciou o 
contato com a música contem~orânea 
em meio a seus estudos de ~i ano:> 
PAULO ÁLVARES Aos onze anos t ive 

contato com a Universidade de Uber

lândia, que havia então importado 
uma fantástica coleção italiana de 

discos com as obras-primas do sécu

lo XX. Minha tia, Geralda Guimarães, 
utilizava esses discos em suas aulas 

de história da música. Eram mais de 

duzentos volumes, com amplos co
mentários sobre os mais importantes 

compositores até 1970 e que me abri
ram um novo e frutífero horizonte. 

No conservatório local, minha pri

meira professora de piano, Lucy San

ta Cecília, deixava-me completamen

te livre para tocar Bartók, Stravinsky, 
Schoenberg e outros compositores 

do início do século passado. Minha 

transferência para Belo Horizonte e o 
contato com os Festivais de Ouro Pre-

to apoiaram ainda mais esta minha 

tendência. Ao chegar a São Paulo eu 
já possuía total independência sobre 

este repertório, e permaneci imune 
ao atrasado e castrador jdanovismo 
que infelizmente grassava na USP 

naquela época. 

FESTIVAL Q.uais são os ~rinci~ais desa
fios de um ~ianista que se dedique ao re
~ertório contem~orâneo se com~arado 
àquele que tenha como base um re~er
tório mais tradicional:> 
ÁLVARES A multiplicidade de sistemas 
da música nova precisa de intérpretes 

que estejam habituados não apenas 
com a música tonal, que dá suporte 

ao repertório mais tradicional. A inde

pendência da coordenação métrica, 
o domín io de texturas inusitadas, a 

utilização não convencional dos três 

pedais do piano, uma concepção mais 
volátil e espacial das distâncias no 
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teclado, a ampliação do piano como 
instrumento total de percussão e sua 
utilização também como uma harpa 

a ser pinçada, a dilatação extrema 

do espectro dinâmico- variando das 
mais sutis às mais fortes e violentas-, 

a inclusão de aspectos teatrais e a ne
cessidade de conhecimentos analíti

cos e com posicionais para realização 

de obras aleatórias, enfim, tudo isto e 
muito mais confere ao pianista atual 

uma nova de dimensão do que pode
mos chamar de um músico completo. 

FESTIVAL Em Campos do ]ordão, você 
interpretará o Concerto de Gyi:ir9y Li[3e
ti. Conte um pouco sobre esta peça e seus 
principais desafios para o solista. 
ÁLVARES Esta é sem dúvida, uma das 
obras mais difíceis da literatura pia
nística. Isto se deve a seu elaborado 

grau de motorismo polimétrico, isto 
é, uma escritura rítmica altamente 

complexa, sem precedentes em ou
tras obras do gênero. Isto impinge ao 

intérprete uma enorme dificuldade de 

coordenar pulsações discordantes, 
resultando num virtuosismo esbafo

rido, mas controlado. 

Além disso, há uma grande difi
culdade de integração rítmica com 

a orquestra, que se torna ainda mais 

difícil devido à enorme força mus
cular necessária por parte do solista 

para sua articulação, isto é, quando é 

necessário usar muita força, natural
mente fica-se cansado mais rápido, 

e com isto aumentam as chances das 
complexas estruturas rítmicas fica

rem menos precisas. 

FESTIVAL Por muito tempo se acusou a 
música contemporânea, especialmente 
os compositores, de se desli9arem do 
wande público e restrin9irem o diá
lo[3o a um círculo de iniciados. Em sua 
opinião, esta crítica teve ou ainda tem 
fundamento> 
ÁLVARES Grande parte da produção 
atual considera a comunicabilidade 

como essencial para maior clareza e 

transparência na estruturação das 
obras musicais. A falência de modis

mos excessivamente cerebrais realiza 
uma seleção necessária e eficaz das 

obras atuais, perpetuando suas reali
zações realmente mais significativas, 

o que faz este repertório voltar a dialo
gar com a audiência atual. 

ALUNOS E PROFESSORES SOBEM AO 

PALCO PARA ACOMPANHAR O PIANIS

TA PAULO ÁLVARES NA INTERPRETA

ÇÃO DO CONCERTO PARA PIANO DE 

GYÓRGY LIGETI, ALÉM DE TOCAREM 

OBRAS DE GÉRARD GRISEY E IANNIS 

XENAKIS, ÍCONES DA SEGUNDA ME

TADE DO SÉCULO XX. 19 DE JULHO, 

21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO, 

E 21 DE JULHO, 21 H, SA LA SÁO PA ULO. 
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BOM DIA 

FESTIVAL (@ai é a proposta do Coro da 
OSESP para Cam pos do]ordão;:, 
NAOM I MUNAKATA Fazermos um diá

logo entre o dia e a noite. É um progra

ma que tem compositores de várias 

épocas, várias nacionalidades. Fazer

mos um diálogo principalmente entre 

períodos. Temos Gyorgy Ligeti, que é 

música contemporânea, e Orlando di 

Lasso, que é Renascença. Essa mis

tura é proposital para afirmar que aí 

ex iste um diálogo, uma continuação, 

ou não. Trazemos inclusive composi

tores brasileiros, que, de alguma for

ma, têm relação com a noite. A Flora 
de Aylton Escobar é uma canção de 

amor que aborda o êxtase da noite e o 

bom dia para acordar desse momento. 

Esse é o nosso diálogo. 

FESTIVAL A peça do Ligeti parece que 
por si só já é um diálogo. 
NAOMI Na verdade o Ligeti escreveu a 

noite e a manhã, mas como a base que 

PENSO QUE A 

GRANDE S URPR ESA 
/ 

VAI SER O PUBLICO 

OUVIR LIGETI E 

GILBERTO GIL 

EM UM MESMO 

PROGRAMA. 

é maravilhosa e acredito que La Nuit 
de Orlando di Lasso é com posicional

mente muito bem feita. Masquem nos 

dá mais clima dessa noite, no século 

XX e XXI, é o romântico, por conta das 

harmonias e da poesia, que talvez seja 

mais forte. Uma linguagem um pouco 

mais direta para nós. 

FESTIVAL No romantismo estreita-se 
muito a relação entre a música e a poesia. 
NAOMI Por isso a produção no roman

tismo é grande. Temos essa peça do 

Aylton Escobar, que foi encomendada 

para um concurso, se não me engano 

do ]o mal do Brasil do Rio de Janeiro, e 

I 
NAOMI MUNAKATA, 
REGEN TE DO CORO 
SI NFÔN I CO DA OSES P 

mântico . É uma peça de escrita bem 

difícil, em cinco partes, com texto da 

Flora Figueiredo, e uma montagem 

muito interessante. 

FESTIVAL A ideia de fazer o Bom dia de 
Gilberto Gil eNana Caymmi veio de onde;:, 
NAOMI Com ela queremos dizer: nós 

somos brasileiros, estamos acorda

dos desse sonho, dessa noite! Acre

dito que o diálogo proposto pelo Fes

tival é uma coisa individual, de cada 

um, que nós artistas oferecemos para 

o público ouvir, sentir. Claro que o que 

o artista propõe tem uma caracterís

tica, mas esse diálogo que propomos 

é cada um que sente. Conto com a 

criatividade de quem ouve. Mas pen

so que a grande surpresa vai ser o pú

blico ouvir Ligeti e Gilberto Gil em um 

mesmo programa. 

AO queremos tratar é a noite, não quería- que tem um diálogo fortemente ro-

ns- mos colocar a manhã além do bom dia . 
:TA-

DE FESTIVAL E há uma diferença entre o 
=l.EM que um com positor do século XX e um 
INIS 

ME

.HO, 

)RO, 

ULO. 

mais antigo interpretam como a noite;:, 
NAOMI Não quero desprezar os com

positores antigos, mas a noite do 

romantismo para cá é muito mais ex

pressiva. A composição renascentista 

O BAIANO GILBERTO GIL, O ITALIANO ORLANDO DI LASSO E O 

HÚNGARO GYORGY LIGETI PERCORREM A NOITE E O ALVORECER 

NO REPERTÓRIO DO CORO SINFÔNICO DA OSESP. 18 DE JULHO, 

15H30, IGREJA SANTA TEREZINHA. 
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,., 
PULSAÇAO A 

CONTEMPORANEA 

DEMOROU UM POUCO 

PARA EU ME DAR CONTA 

DE QUE) AO ENCOMENDAR 
/ 

DE MODO SISTEMATICO 

NOVAS OBRAS A DIFERENTES 
/ 

COMPOSITORES) ESTAVAMOS 

REVOLUCIONANDO 
/ 

O REPERTORIO PARA 

QUARTETO DE CORDAS 
/ 

DOS SECULOS XX E XXI. 

IRVINE ARDITTI 
VIOLINISTA E FUNDADOR 

DO QU A RTETO A RD ITTI 

FESTIVAL De que forma você iniciou 
o contato com a música contemporâ
nea:> Foi em meio aos estudos de violino 
na Royal Academy o f Music (Londres) 
ou ao trabalho com a London Sym
phony Orchestra:> 
IRVINE ARDITTI Na verdade meu 

contato com a música moderna come

çou bem antes de eu entrar na Royal 

Academy, pois já aos onze anos tinha 

ficado fascinado com a música nova. 

Foi por volta dessa idade que comecei 

a ouvir compositores como Karlheinz 

Stockhausen, Gyorgy Ligeti e Iannis 

Xenakis; aos quinze fui pela primei

ra vez ao famoso curso de verão de 

Darmstadt, onde, inclusive, conheci 

Stockhausen e Ligeti. Meu diferencial 

é que comecei a estudar violino já inte

ressado em música nova, mas de fato 

o quarteto só foi formado quando saí 

da Royal Academy. 

FESTIVAL Al,guém em particular apre
sentou você à música contemporânea:> 
ARD ITTI Não, natu ralmente acabei 

cruzando com ela, sem qualquer ajuda. 

Estava à procu ra de alguma co isa di f e-
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adife-

rente do yU e era feito normalmente. 

Lembro-me que achava compositores 

como Pierre Boulez muito desafiado

res de escutar. Ligeti, Xenakis e Sto

ckhausen eram mais fáceis de acessar. 

Então trabalhei justamente os mais 

difíceis para tentar compreendê-los. 

I magino que devia ser bem estranho, 

pois naquela época, em Londres, a 

maioria das pessoas estava mais preo

cupada em ouvir os Beatles [risos]. 

FESTIVAL Q_uais são os principais desa
fios de u.m músico ou um grupo musical 
que se dedica ao repertório contempo
râneo comparado àquele que tem como 
base um repertório mais tradicional~ 
ARDITTI A música contemporânea 

tem desafios diferentes, pois em geral 

é muitocomplexa, com ritmos comple

xos . Acredito que a principal diferença 

é que você não pode sentir o pulso. 

Em quase todas as peças tradicionais 

você sente o pulso, pode ouvir o outro , 

e tocar junto. Nela, não. É preciso criar 

um pulso visual. É isso que cria essa 

diferença no jeito de tocar, além de 

outras peculiaridades que passaram a 

surgir a partir do século XX. 

FESTIVAL Por essa razão é particularmen
te difícil ensinar música contemporânea~ 
ARDITTI Sim. Provavelmente facilite 

se o aluno já tiver algum fundamento, 

mas não é fácil tocar bem antes de tra

balhar conosco [O Q_uartetoArdittifará 
master classes no Festival] e estudar pe
ças difíceis. 

FESTIVAL Passados quase quarenta 
anos da fundação do Q_uarteto Arditti, 
quai.; são as principais diferenças entre 
as primeiras obras especialmente com
postas para o grupo, ainda nas décadas 
de 1970-80, e as que vocês estreiam nos 

dias de hoje~ Em outras palavras, para 
onde está caminhando a música con
temporânea para quarteto de cordas~ 
ARDITTI Quando iniciamos nosso tra

balho já existiam peças importantes 

para a nossa formação, mas demorou 

um pouco para eu me dar conta de 

que, ao encomendar de modo siste

mático novas obras a diferentes com

positores, estávamos revolucionando 

o repertório para quarteto de cordas 

dos séculos XX e XXI. Pouco a pouco 

os compositores com quem trabalha

mos foram ficando mais conscientes 

das incríveis possibilidades deste 

agrupamento tão antigo e, assim, 

passaram a escrever sem qualquer 

tipo de limitação. 

Trabalhar com peças encomenda

das torna a imprevisibilidade parte de 

nosso trabalho. Gostamos de receber 

uma peça nova, pois não temos ideia 

de como vai soar. Compositores têm 

estilos, mas uma nova peça é uma 

nova peça. O conceito de tê-la, estu

dá-la e apresentá-la é algo muito es

pecial e de grande responsabilidade, 

que nenhum músico tradicional pode 

ter. Ao longo destes anos trabalha

mos com muitos compositores e é difí

cil dizer se existe uma linha sendo de

senvolvida, pois cada compositor tem 

o seu próprio conceito. Observamos 

como cada um deles desenvolve seu 

estilo nos diferentes quartetos. Não 

posso dizer que as peças estão melho

res ou piores, mas agora os compo

sitores têm uma história recente em 

termos de quarteto na qual podem-se 

basear. Não sei se com isso ficou mais 

fácil escrever um quarteto de cordas 

ou mais difícil; no mínimo, ficou muito 

mais interessante. 

FESTIVAL Paralelamente aos nomes já 
estabelecidos da música contemporâ
nea, vocês também trabalham com a 
novíssima geração de compositores, na 
casa dos vinte e trinta anos. O que você 
tem a dizer sobre essa nova geração~ 
ARDITTI É ótimo trabalhar com essa 

nova geração de compositores, eles 

são muito bons e renovadores. Nós 

os encorajamos a escrever quartetos 

para verem o que é produzir uma obra 

para o Quarteto Arditti, aprendendo 

"em campo", conosco, vendo que isso 

ou aquilo não funciona, mudando coi

sas com facilidade, e não apenas pen

sando em termos acadêmicos. Por 

isso, penso que nosso trabalho com 

jovens compositores é extremamen

te importante. 

FESTIVAL Nos concertos que fará no 
Festival, em meio ao repertório dos 
séculos XX e XXI, contrasta a Grande 

fuga opus 133, composta por Ludwig 
van Beethoven em 1826. Em sua opi
nião, o que mantém essa obra ainda 
tão moderna e atual~ 
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ARDITTI É o fato de ela ser bastante 

louca polifonicamente, uma peça difí

cil de escutar com um ouvido tradicio

nal. É uma obra-prima intensamente 

dramática, até hoje contemporânea, 

apesar de ter sido escrita há mais de 

duzentos anos. Adoro começar pro

gramas com ela, pois é como se fosse 

uma declaração para os composito

res contemporâneos de o que Bee

thoven fazia naquela época. Muitos 

compositores ficam fascinados com 

essa escolha de programa. Gostamos 

de incluir peças do repertório clássi

co em nosso repertório, mas elas têm 

que ser bem escolhidas. Não há uma 

melhor que essa. 

FESTIVAL Pode-se dizer que a Grande 

fuga de Beethoven é um marco para a 
escrita contemporânea para quarteto 
de cordas~ 
ARDITTI Sim, é o primeiro marco. 

É uma escrita muito extrovertida e 

complexa, que compositores contem

porâneos tomaram como padrão de 

escritura, cada qual trançando seus 

próprios caminhos a partir dela. 

FESTIVAL Além de Beethoven, o concer
to de Campos do ]ordão prevê também 
obras de Helmut Lachenmann, Alban 
Ber,g, Anton Webem e Iannis Xenakis, 
e em São Paulo teremos obras de I,gor 
Stravinsky e Harisson Birtwistle, cada 
um com i dei as e sonoridades muito par
ticulares. Em sua opinião, o que poderia 
unir músicas tão diferentes ou que tipo 
de diálo,go se estabelece entre elas ao 
lon,go do concerto~ 
ARDITTI Os programas não são volta

dos apenas para o público de música 

contemporânea, mas para o grande 

público . Por isso começamos com 

Beethoven, segu indo com peças da 

Segunda Escola de Viena ou deStra-

vinsky. É um ponto de partida. Para 

nós é muito importante tocar com

positores como Stravinsky, Berg, We

bern e Schoenberg, cujas obras foram 

escritas há quase cem anos . São obras 

muito boas e fazem uma ponte entre 

Beethoven e as novas peças. 

Na parte central do concerto te

mos Tetras, de Xenakis, uma obra bem 

exótica e bem conhecida de nosso re

pertório. E em seguida duas peças re

cém-saídas do forno, de Lachemann 

e Birtwistle. A ideia é construir um 

programa interativo, que parta das 

origens e perfaça um longo percurso 

histórico. Estou feliz de realizá-lo ago

ra no Brasil. 

FESTIVAL Por muito tempo acusou-se a 
música contemporânea e especialmen
te os compositores de se desli,garem do 
,grande público, restrin,gindo o diálo,go 

a um círculo de iniciados . Em sua opi
nião, essa crítica teve ou ainda tem 
fundamento~ 

ARDITTI Não, pois para ter um diá

logo real com o público é importante 

que você ofereça algo estimulante 

e desafiador. Se o público não se in

teressa em ser estimulado, se ele só 

quer "música de museu", então para 

mim não é interessante. Para mim, o 

objetivo do que eu faço há 36 anos é 

ampliar o universo do quarteto de cor

das, e isso não quer necessariamente 

dizer que temos de fazer peças mais 

modernas, mais vanguardistas. Pode 

ser qualquer estilo. Porém, a música 

que mais gosto de tocar é aquela que 

é desafiadora para o ouvinte, que fica 

instigado pelo que fazemos, mesmo 

que não entenda. Em geral as pessoas 

que comparecem a nossos concertos 

encaram o desafio, inclusive no Brasil, 

onde já tocamos anteriormente. Pode 

haver uma ou duas peças que eles não 

conhecem, mas sempre oferecemos 

algo novo e desafiador. Essa tem sido 

a ética do que fazemos desde o início 

do quarteto. 

CONSIDERADO O MAIOR QUARTETO DE CORDAS DEDICADO À MÚSI

CA CONTEMPORÂNEA, O ARDITTI APRESENTA A GRANDE FUGA DE BE

ETHOVEN E UM REPERTÓRIO RARO NOS PALCOS BRASILEIROS, COM 

BERG, WEBERN, STRAVINSKY, XENAKIS, LACHENMANN E BIRTWIS

TLE. EM MASTER CLASSES, OS MÚSICOS TRABALHARÃO O REPERTÓ

RIO CONTEMPORÂNEO COM OS ALUNOS. APRESENTAÇÕES NO DIA 7 

DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO, E 8 DE JULHO, 21H, 

SESC VILA MARIANA, EM SÃO PAU LO . 
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EQ.UILIBRIO 
SONORO 

A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
/ 

ANTIGO LEVA O MUSICO A UMA 
TRANSFORMAÇÃO) A UMA QUEBRA 

/ 

DE INERCIA) DE UM PENSAMENTO 
FOSSILIZADO DESDE O SÉCULO XIX. 

LUIS OTÁVIO SANTOS 
VIO LINISTA 

FESTIVAL Afinal, /)o r que música anti
ga~ Q_ual é. o grande diferencial de tocar 
com instrumentos de é./)oca a /)artir de 
!Jráticas historicamente orientadas~ 
LUIS OTÁVIO SANTOS A prática da

quilo que se convencionou chamar de 

música antiga pode ser dividida em 

duas etapas diferentes. Uma delas é a 

parte física, isto é, a utilização de um 

instrumento antigo ou, como é mais 

comum, um instrumento moderno 

que tome um antigo como modelo, 

respeitando as características físicas 

de quando um dado repertório foi 

criado. Esta parte física é decorrên

cia da parte mental, isto é, do desejo 

e da convicção de que a música pode 

serfeitade outra forma e de que usar o 

instrumento de época é um meio para 

se compreender de forma mais precisa 

uma música já muito distante de nós . 

A utilização do instrumento antigo 

levao músico a uma transformação, a 

uma quebra de inércia, de um pensa

mento fossilizado desde o século XIX. 

ALESSANDRO SANTORO De fato. Além 

disto, esta parte mentalaqueo Luis se 

referiu precisa ser intensamente edu

cada e preparada. Fazer música anti

ga não é só pegar um instrumento di

ferente e achar a maneira "correta"de 

tocá-lo. É necessário estudar estilo, 

contraponto, harmonia, ler tratados 

de época e uma série obras que emba

sarão o ato interpretativo. 
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NAS SONATAS 
/ 

DE BACH E 
FUNDAMENTAL UM 

/ 

SENSO DE DIALOGO) 
UMA ESPÉCIE DE 
HUMILDADE PARA 
O ENCONTRO DAS 
DUAS PARTES EM 

/ 

PROL DO EQUILIBRIO 
SONORO EM UM TIPO 
DE ESCRITA SEM 
PRECEDENTES NESTE 

/ 

REPERTORIO. 

ALESSANDRO SANTORO 
CR AVI STA 

LUIS OTÁVIO O trabalho musicológi 

co nesta atividade é absolutamente 

inevitável, só não podemos fazer com 

que ele se sobreponha ao trabalho 
da realização musical. É sempre im

portante manter o foco no som . Na 

Europa, até há pouco tempo, houve 
uma cisão entre o prático e o teórico, 

e recentemente isso se fundiu. Um 
músico apenas estudioso pode ser 

bom, mas ele tem que transmitir este 

conhecimento através do ato musical. 

FESTIVAL Contem-nos um pouco quais 
são as peculiaridades de seus instru
mentos anti[3osfrente aos modernos. 
SANTORO Em relação ao piano, a úni

ca semelhança entre ele o cravo é que 
ambos são instrumentos de teclas. De 

resto, é tudo diferente. Além disto, 
no cravo temos o fato de ser pratica

mente impossível utilizarmos um ins

trumento verdadeiramente de época, 
pois raros são os cravos ainda em ple

nas condições de uso. Por essa razão, 

mais que nunca, a evolução da cons
trução de cópias a partir de modelos 

antigos que presenciamos nas últi
mas décadas foi uma verdadeira dá

diva. Antigamente, lá pela década de 

1950, a construção de cravos moder
nos era muito rudimentar. Hoje temos 

modelos elaborados, o que propiciou 

um real aprimoramento dessa técnica 
e uma melhor compreensão de nosso 

trabalho. Além disto, é importante 
lembrar que não existe apenas um 

cravo. Historicamente, o instrumento 
tem diversos tipos- franceses, italia

nos e alemães- que refletem formas 
diferentes de tocar. 

cu los de existência em pleno funcio

namento-, a questão da evolução na 
construção é pertinente. Por exemplo, 

uma das principais peculiaridades do 

violino antigo é a utilização de cordas 
de tripa animal em vez das de metal 

dos instrumentos modernos. Anos 
atrás, o processo de fabricação des

sas cordas detripaera muito diferente 

dos processos utilizados hoje em dia, 
que resultam em cordas melhores, 

com uma sonoridade peculiar. 

FESTIVAL Nos últimos anos- seja em cur
sos regulares ou em festivais- vocês têm-se 
dedicado ao ensino de seus instrumentos 
pela perspectiva da orientação histórica. 
Quais são os principais desafios de se en
sinar um instrumento como o cravo ou o 
violino barroco para a juventude brasileira~ 
LUIS OTÁVIO Para qualquer músico 

a experiência de começar a trabalhar 
com instrumento antigo é sempre 

frustrante. É natural que todos come

cem com um instrumento moderno, 
por isso. Quando se opta por um ins

trumento antigo, na prática, é como 
se se estivesse começando a estudar 
um novo instrumento. No violino, por 

LUIS OTÁVIO Mesmo com o violino- exemplo, às vezes o "iniciante"- não 
instrumento do qual não é incomum raro com anos de prática no instru-

encontrarmos um exemplar com sé- mento moderno - sequer consegu e 

-· ---- - ~ . - ::S:.-.2! - -



piciam encontros para se fazer música 

de câmara, e é isso que estamos come

çando a desenvolver no Brasil também. 

FESTIVAL O concerto a~resentado no 
Festival será totalmente dedicado às 
sonatas ~ara violino e cravo de ]ohann 
Sebastian Bach. Qyais são as ~rinci~ais 
características destas obras, suas ~ecu
liaridades e dificuldades:> 

1- LUIS OTÁVIO Estas sonatas são parte 

a incontornável do repertório, não ape-

), nas por serem representativas da téc-

\o nica de violino e um verdadeiro desa-

lS fio para o cravista, mas acima de tudo 

al porque são verdadeiras obras-primas 

os da música. Nessas sonatas- um total 

!S- de seis-, Bach toma como ponto de 

1te partida e extrapolao modelo do trio 
ia, tirar som de um instrumento antigo, sonata italiano, inovando no trata-

es, tamanhas são as diferenças entre um ' menta conferido à escritura do cravo e 
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e outro. Ele precisareaprendera tocar, sua relação com o violino solista. 

começar dozero. SANTORO. É um verdadeiro desafio. 

SANTORO No fundo, esta nova gera

ção tem muitas vantagens. Hoje te 

mos no Brasil um meio consolidado 

totalmente dedicado à música antiga, 

um importante curso regular na Tom 

Jobim EMESP, além de uma grande 

faci lidade de acesso à informação. No 

final das contas, o principal proble

ma acaba sendo o instrumento. São 

mu ito caros, em geral não dá para alu

gá-los, e oalunotem de investir muito 
para conseguir um. 

LUIS OTÁVIO Superados esses desa

fios, outra parte fundamental é o in

tenso trabalho de música de câmara. 

A música antiga- muito tempo antes 

da música orquestral- se baseia nesse 

tipo de prática. Os principais núcleos de 

música contemporânea do mundo pro-

Aqui é fundamental um senso de diá

logo, uma espécie de humildade para 

o encontro das duas partes em prol do 

equilíbrio sonoro em um tipo de escri

ta sem precedentes neste repertório . 

Bach pode até não ter sido um "revo
lucionário", mas passou a estabelecer 

uma série de paradigmas, dos quais 

muitos ecoam até os dias de hoje. 

ALESSANDRO SANTORO E LUIS OTÁVIO SANTOS, PROFESSO

RES DO NÚCLEO DE MÚSICA ANTIGA DA TOM JOBIM EMESP, 

EXECUTARÃO SONATAS PARA VIOLINO E CRAVO DE J. S. BACH . 

5 DE JULHO, 15H30, IGREJA NOSSA SENHORA. 
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COMPARTILHAR 
LINGUAGENS 

NATURALE TEM ESSE 

NOME PORQUE> 

PRECISAMENTE> QUER 

ES QUECER O LADO FORMAL 

DO CONCERTO EM PROL 
/ 

DE UMA MUSICA NATURAL> 

NA QUAL NÃO SE COLOCAM 

AS QUESTÕES DE ESPAÇO 

E TEMPO . 

CHRISTOPHE DESJARDINS 
VIOLISTA 

FESTIVAL Em sua atuação como músi
co é notável seu interesse por produções 
transdisciplinares e que envo lvem ou
tros tipos de arte. Em sua opinião, esta 
é uma forma de abranger um público 
maior ou de aumentar o interesse do 
público pela música contemporânea;:, 
CHRISTOPHE DESJARDI NS Sim, é uma 

forma de atrair o público e fazer com 

que ele tenha uma atitude de "des

complexificar" a música contemporâ

nea, que é uma arte sobre a qual por 

vezes é difícil falar. Constantemente 

vemos as pessoas pouco habituadas 

a essa música terem receio em dar sua 

opinião, por achar que existe algum 

tipo de código ou referências que elas 

não possuem. Acredito que, se a mú

sica é associada a outras disciplinas, 

podemos penetrar em novas lingua

gens de uma forma bem mais simples, 

talvez sem tantos questionamentos 

sobre referências ou diferentes cor

rentes estéticas. É uma forma de viver 
a sensação do concerto de maneira 

mais fácil. Sempre que faço essas pon

tes procuro estar atento sobre o fato 

de que, para mim, o que mais importa 

é a música. Ter um outro meio de aces

so é uma ferramenta, mas o centro de 

interesse continua sendo o musical. 

FESTIVA L O que mais lhe interessa nes
tas obras transdisciplinares;:, 
DESJARDI NS São as relações entre a 

palavra- a poesia, a literatura- e a 

música. Nós nos apoiamos sobre a pa

lavra para falar de música e a confron

tação com palavras, que já possuem 

um significado . Por isso é uma ques

tão bastante interessante para mim. 
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·FESTIVAL Paralelamente a sua carreira 
como concertista, você também atua 
como professor em fest ivais em dife
rentes lugares do mundo. O que, afinal, 
você trabalha com seus alunos ;> O que é 
ensmar música;> 
oESJARDINS Primeiramente é abrir 

horizontes, mas também revelar ç:oi

sas que estão nos próprios músicos, 

para as quais eles não têm a chave 

para abri-las. Como professor, devo 

fornecer a chave para abordar novas 

linguagens e técnicas, da mesma for

ma que podemos abordar o repertório 

clássico. Para isso, faço meus alunos 

tocarem uma peça para viola do com

positor argentino Carlos Gratzer- que 

mora em Paris-, na qual ele trabalha 

de forma didática as principais pecu

liaridades da música contemporânea. 

Em Campos do Jordão, poder com

partilhar questões próprias da música 

co ntemporânea com os estudantes 

que virão de toda a América Latina 

parao Festival é algo que me interessa 

muito. Quero observar suas reações e 

modos pessoais de compreender e 

traduzir essas questões. Para mim é 

importante tocar com eles em concer

tos e compartilhar esses momentos. 

Também é importante fazê-los ouvir 

bastante rádio e gravações, mas tocar 

em concerto é o fundamentaL 

FESTIVAL Em seu concerto no Festival 
você irá tocar Naturale, de Luciano Be
rio. Fale um pouco dessa peça e de suas 
peculiaridades. 
DESJARDINS A peça é um cruzamen

to da música contemporânea com a 

música popular tradicional, algo que 

Berio já fez de outra forma em Folk 
songs. Em Natura/e, Berio utiliza um 

material melódico recolhido de um 

cantor de rua na Sicília, que não tem 

a voz trabalhada tal como um cantor 

lírico. As melodias, as canções, são 

todas à moda do cancioneiro tradi

cional siciliano. O trabalho de Berio é 

evocar estas canções e a voz do can

tor através da viola, além de todos os 

comentários, paráfrases, imitações e 

criações que lhe são peculiares. As

sim ele nos fornece uma perspectiva 

musical e temporal em relação a este 

repertório tradicionaL Natura/e tem 

esse nome porque, precisamente, 

quer esquecer o lado formal do con

certo em prol de uma música natural, 

na qual não se colocam as questões 

de espaço e tempo. 

FESTIVAL Com a Camerata Aberta 
você irá executar o Concerto para vio

la, de Stefano Gervasoni. Fala-se bas
tante sobre como Gervasoni trabalha 
deforma única a questão do tempo em 
sua música. Você percebe es te tipo de 
trabalho nesta peça;> 
DESJARDINS Com certeza. Em sua 

forma global, o concerto é dividido 

em cinco movimentos, e em alguns o 

compositor trabalha com repetições 

de um mesmo discurso musical apre

sentado de outras formas, comova

riações da própria música. Mas aden

trando a peça, muitas vezes a mesma 

fórmula é refeita, com diminuições ou 

aumentos e alargamentos, o que faz 

com que nós ouçamosascoisasdefor

ma aglutinada, como várias espirais 

misturadas. Temos, então, o efeito 

de uma mesma fórmula que retorna, 

porém, cada vez mais encurtada, até 

se tornar por vezes elementos muito 

familiares, porque são repetidos, em

bora formem novas cadeias musicais. 

COM A CAMERATA ABERTA, DESJARDINS SOLARÁ O CONCERTO PARA 

VIOLA DE STEFANO GERVASONL 5 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAU

DIO SANTORO. OVIOLISTA TAMBÉM PARTICIPARÁ DA PROGRAMAÇÃO 

DE MÚSICA DE CÂMARA COM A PEÇA NATURAlE DE LUCIANO BERIO, 

ENTRE OUTRAS. 9 DE JULHO, 17H, CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA. 
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QUANDO PENSAMOS A 

CONEXÃO ENTRE O ORAL 

E O ESCRITO, FAZEMOS 

COM QUE DOIS TEMPOS 

DISTINTOS CONVERSEM. 

O TEMPO CIRCULAR DA 

ORALIDADE E O LINEAR 

DA ESCRITA. NASCE DAÍ 

O UNIVERSO DENSO DA 

CULTURA, COM SUAS 

INTERMODULAÇÓES E 

CRUZAMENTOS. DE UM 

LADO A TRAMA DE TEMPOS 

VIVIDOS, DE CULTURAS 

DIVERSAS, GUARDADAS 

NOS MODOS DE FALAR, DE 

TRANSMITIR E PARTILHAR 

UM CONHECIMENTO, 

UM MUNDO EM QUE TUDO 

SE INTERLIGA POR FINOS 

FIOS. DO OUTRO LADO, 

A ESCRITA, REGISTRO E 

PERSPECTIVA HISTÓRICA, 

QUE DOCUMENTA E ORDENA 

FATOS E PROCESSOS E OS 

MANTÉM À DISPOSIÇÃO, 

COMO ACÚMULO CULTURAL. 

A CONTEMPORANEIDADE 

TRATOU DE NUBLAR OS 

LIMITES ENTRE ESSES DOIS 

UNIVERSOS, QUE DURANTE 

ALGUM TEMPO PARECERAM 

TÃO CLARAMENTE 

DISTINTOS. A MÚSICA HOJE 

REFLETE ESSA ABERTURA, 

NAS MAIS VARIADAS 

FORMAS, INCLUSIVE PELA 

INTERAÇÃO COM OUTRAS 

ARTES. NAS ENTREVISTAS 

DESTE CAPÍTULO, LEEM-

SE ALGUNS PERCURSOS 

POSSÍVEIS EM MEIO A 

ESSA TRAMA COLORIDA 

E MULTIFACETADA. 
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DIALOGO 
TRANSCULTURAL 

DO PONTO DE VISTA 
/ 

XAMANISTICO) 

A TECNOLOGIA 

AUDIOVISUAL 
/ / 

INDIGENA E 

EXTREMAM ENTE 

SOFISTICADA) MAS 

NÃO SE CONFIGURA 
/ 

EM MAQUINAS 

EXTERIORES E SIM 
/ 

NO PROPRIO CORPO. 

LAYMERT GARCIA DOS SANTOS 
ANTROPÓLOGO 

LAYMERT GARCIA DOS SANTOS 0 diá

logo em música pode ser abordado sob 

diversos aspectos: entre instrumentos 

antigos e modernos, entre músicas de 

períodos diferentes, entre intérprete e 

compositor etc. Eu gostaria de discu

tir aqui uma nova categoria: o diálogo 

transcultural, que vai além da música 

e considera culturas muito diferentes 

em pé de igualdade no que diz respei

to à contemporaneidade. Acredito que 

não haja mais espaço para a dicotomia 

moderno versus tradicional. Quando 

essa dicotomia se manifesta, manifes

ta-se também o fato de considerarmos 

algumas culturas mais avançadas que 

outras. Isso fica evidente quando abor

damos a questão da cultura indígena. 

Para a maioria, a cultura indígena é 

arcaica, tradicional e primitiva, no mau 

sentido desses termos. Soa como se só 

o homem ocidental tivesse evoluído, 

enquanto os mais de duzentos povos 

indígenas do Brasil tivessem ficado es

tagnados. Se considerarmos que essas 

culturas, que estão vivas pelo país, são 

tão contemporâneas quanto a cultura 

chamada ocidental e que têm algo a 

dizer justamente sobre o itinerário que 

traçaram, aí sim podemos falar em um 

diálogo transcu lt u ral. 

FESTIVAL Este diálo,go que começa
mos aqui é, de certa forma, um estra
n.ho n.o n.in.ho, /)ois n.os leva /)ara além 
dasfron.teiras do Festival, n.ão tratan.do 
exatamente do re/)ertório, mas de um 
un.iverso muito maior que n.ão deixa de 
estabelecer um /)ossível diálo,go. 
LAYMERT Quando penso em diálogo, 

refiro-me não só ao aspecto estético, 

mas também ao político. Por que co

meçaríamos a considerar o diálogo 

transcultural somente a partir de ago

ra? Porque, pela primeira vez, o Brasil 

começa a adquirir certa importância 

na cena mundial. E boa parte da nossa 

elite ainda não está preparada para 

isso, pois mantém uma mentalidade 

de colônia. Ela age como colonizadora 

em relação ao restante da população, 

mas se submete à colonização exter

na, imitando sua cultura. 

Se pensarmos nos outros países 

que se reúnem sob a sigla BRIC (Brasil, 

Rússia, Índia e China), encontramos a 

China, que também começa a se inserir 

no cenário global, mas traz junto sua 

tradição, articulada ao pensamento 

ocidental. O mesmo faz a Índia com 

sua cultura. Já a Rússia articula seu 

lado europeu com seu lado asiático 

de forma muito natural e tem também 

seu passado de superpotência. E nós? 

Ninguém sabe que diferença fazemos 

nessa história. 

Gosto de citar um exemplo curioso: 

certa vez, o Ministro da Cultura disse

me que existiam pedidos de mais de 

trinta países ao Ministério para reali

zar um "Ano do Brasil". Entre eles es

tavam Índia, China, Japão e Bélgica. 

Mas qual seria a razão desse interesse 

repentino pelo Brasil? Minha hipótese 

é que o mundo quer saber que povo é 

esse que desponta. E cre1o que o que 
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nos faz aparece r é a nossa diversida

de cultural, que implica justamente o 

d1álogo transcult ural entre tradições 

d1versas e temporalidades diferentes, 

tudo convivendo no que chamamos de 

contemporâneo. É isso o que nos dife

rencia de europeus, norte-americanos 

e mesmo de outros BRICs. 

FESTIVAL Você tem-se dedicado a um 
projeto de ópera multimídia e transcul
tural. Como esse projeto se encaixa no 
contexto que acaba de descrever;:, 
LAYMERT Tudo o que estou dizendo é 

fru to da experiência que tive com esse 

projeto. A proposta nasceu de uma co

operação entre alemães e brasileiros 

para elaborar uma ópera para a Bienal 

de Teatro e Música, em Munique. A 

cada dois anos eles encomendam no

vas peças, que são apresentadas no 

evento. Após quatro anos dessa cola

boração, tivemos a oportunidade de 

estrear uma ópera sobre a Amazônia. 

Para falar sobre a Amazônia, seu 

futu ro e sua destruição, adotamos 

uma abordagem transcultural, esta

belecendo um diálogo entre duas pers

pectivas diferentes: a do índio, que vê a 

floresta de dentro e a valoriza sob um 

ponto de vista mítico, e a da tecnociên

cia. O objetivo era colocar o espectador 

em uma situação na qual ele experi

mentasse as duas perspectivas. 

A experiência transcultural vai 

além . De saída, a ópera é falada em 

quatro idiomas: alemão, português, 

inglês e ianomâmi. Todas essas lín 

guas e culturas aparecem na ópera 

no mesmo patamar de importância, 

e acho que o mais interessante são 

os diálogos e confrontações culturais 

entre indígenas e alemães, alemães e 

brasileiros, brasileiros e indígenas. 

FESTIVAL Como a i dei a surgiu? Q_ue ca
minho e que forma tomou;:, 
LAYMERT O ponto de partida era uma 

obra que envolvia a Bienal e o ZKN, o 

maior centro de arte e tecnologia da 

Europa, porque eu queria uma ópera 

multimídia, uma vez que já não acre

ditava mais em uma ópera tradicional. 

' No Brasil envolvia também o SESC-SP 

e o Instituto Goethe. Começamos 

então a discutir as possibilidades de 

diálogo entre as duas perspectivas

indígena e tecnocientífica. O ponto de 

contato ao qual chegamos foi que, de 

certo modo, poderíamos considerar 

o xamanismo como a alta tecnologia 

audiovisual indígena, em contrapo

sição à alta tecnologia multimídia. 

Como poderíamos traduzir essa cor

respondência em termos de encena

ção e experiência audiovisual foi o 

ponto chave do nosso experi mento. 

Para estabelecer essa relação, 

fizemos uma série de experimentos 

ao longo do processo, promovendo 

o contato entre xamãs e composito

res . A conclusão dos experimentos foi 

que, do ponto de vista xamanístico, 

a tecnologia audiovisual indígena é 

extremamente sofisticada, mas não 

se configura em máquinas exteriores 

e sim no próprio corpo. Isso ficou evi

dente durante um workshop com cinco 

xamãs de aldeias diferentes. 

Uma das sessões de xamanismo, 

que chegam a durar dez horas, co

meça com a apresentação do canudo 

usado para assoprar o alucinógeno no 

nariz do xamã. " Isso é o nosso com

putador", diziam. Se nós, ocidentais, 

tomamos um alucinógeno qualquer, 

ficamos chapados e sentimos aquele 

fluxo que baixa em nós sem que saiba

mos de onde vem. Mesmo que venha 

de nossa própria mente, vem de uma 

maneira incontrolável, e ficamos à 
mercê desse download, para usar um 

termo que ajudará a entender o que 

estou querendo dizer. Os Xàmãs do

minam o download . Eles podem sin

tonizar esse canal e, cinco minutos 

depois, voltar e conversar com você. 

Logo depois eles retomam a conexão. 

O xamã mudadefrequência, de um re

gistro para o outro com uma capacida

de espantosa, o que significa que ele 

não está chapado, mas sim em um lu

gar absolutamente inimaginável para 

nós. E ele é capaz desse deslocamen

to porque tem o controle do processo. 
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Tudo isso é inacessível para nós. Mes

mo que tomemos o alucinógeno, não 

teremos acesso a essa experiência. É 
uma tecnologia e um conhecimento 

dos quais não dispomos. 

FESTIVAL Como é que isso tudo se tra
duz em espetáculo;:> 
LAYMERT A ópera divide-se em três 

partes. São três compositores abor

dando o mesmo tema. A primeira 

parte trata da carta de Sir Walter 

Raleigh para a Rainha Elizabeth I, de 

1595, falando da Guiana, que é perto 

do território ianomâmi. A música é de 

um compositor alemão que trabalha 

a questão da conquista, pois a carta 

fala de descobrimento e de deslum

bramento, mas também da obsessão 

pelo El Doradoe pelo ouro. Essa parte 

é cantada e falada por trás de telas. 

Não se veem os atores-cantores no 

palco, apenas seus rostos projetados. 

Pela transformação na expressão de

les, vê-se em telas gigantescas o que 

vai mudando em seus afetos. 

Asegundapartecomeçacom uma 

espécie de diálogo-monólogo entre 

um xamã e seus espíritos auxiliares 

sobre como foi a origem dos brancos 

em outra parte do mundo, e como eles 

chegaram trazendo seus males. Após 

isso, cai do alto uma série de armações 

com telas que transformam o espaço 

em uma espécie de labirinto de flores

ta, e o público é convidado a adentrar 

essa floresta. Em uma ponta está o 

xamã. Na outra está a Xawara, o espí

ri to maligno do metal que é suscitado 

pe los bran cos e sua cobi ça. No meio 

da floresta há ainda três figuras que 

evocam a ópera ocidental: o missioná

rio, o político e o cientista. O político 

procura riqueza, o missionário quer 

salvar as almas, e o cientista coleta 

amostras da floresta. Eles estão mis

turados ao público e cantam como na 

ópera. Cada um canta algo relaciona

do à letra d: Deo, para o missionário; 

development, para o político; DNA, 
para o cientista. 

O título A queda do céu diz respeito 

ao mito ianomâmi segundo o qual é o 

canto dos xamãs que segura o céu. Sem 

o xamã, o céu desmorona sobre a Terra 

e a floresta é destruída. O fim desta sig

nifica também o fim do homem branco. 

O conflito xamã versus Xawara dá-se 

por meio de um diálogo cerimonial 

ianomâmi, que consiste na estrutura 

sonora da composição dessa parte. 

São projetadas imagens da floresta em 

um plano superior à cena. E acima do 

público são projetadas imagens que 

simbolizam o cérebro do xamã. Quan

do o xamã canta, a floresta é fresca, 

luminosa. Quando a Xawara canta, o 

frescor da floresta desaparece. Assim 

as imagens estão sempre em sincronia 

com acena e o canto. 

Esse conflito visual foi a maneira 

que encontramos para traduzir no 

espetáculo o que seria o dispositi

vo audiovisual xamanístico. O xamã 

não tem libreto, ele canta uma série 

de sons, uma espécie de diálogo em 

uma língua que na verdade não exis

te. O cantor que interpreta o xamã fez 

pesquisas na Mongólia e na África. 

Ele não tem formação em canto lírico. 

Na peça, ele trabalha sonoridades de 

pássaros. Ao final dessa parte, a Xa
wara derrotao xamãe o céu cai. 

A terceira parte, elaborada pelo 

ZKN, retrata uma conferência inter

nacional. Antes dela, soa uma música 

sinestésica na qual o som évisualizado 

por um algoritmo. Por meio dele, o som 

é transformado em imagens, que são 

projetadas em uma série de cubos. A 

partir desses sons elementares come

ça a surgir a biodiversidade da Amazô

nia, desde a estrutura do DNA até os 

insetos, folhas, árvores etc. Montada 

toda a floresta e sua biodiversidade, 

tem início uma conferência sobre seu 

futuro. Nessa ocasião entra em cena o 

xamã, desta vez não mais mítico e sim 

político, além do cientista, do político e 

do economista discutindo a destruição 

da floresta. Cada um deles tem uma es

pécie de dominó e, conforme colocam 

as peças, são desencadeadas imagens. 

São os efeitos de suas opiniões sobre a 

floresta. Nesse momento são confron

tadas as perspectivas de cada um deles 

por meio das imagens. O resultado é A 
queda do céu, mostrada sob o prisma 

científico. Ao final da terceira parte, 

tudo aquilo que havia sido construído 

desde o DNA até toda a biodiversidade 

desmorona como o céu. 

LAYMERT GARCIA DOS SANTOS É ANTROPÓLOGO. DESENVOLVEU 

UM PROJETO DE ÓPERA SOBRE A AMAZÔNIA JUNTAMENTE COM 

INSTITUIÇÕES ALEMÃS, BRASILEIRAS E IANOMÂMIS. 



e 

o 
5-

m 
I S. 

m

les 

§A 
ma 

rte, 

1ído 

ade 

LVEU 

coM 

NA 
A 

CADENCIA 
DO 

I 

CLASSICO 

A PARTIR 

DA MELODIA) 

VOCÊ PODE SE 

COMUNICAR 

NÃO VIA 

COMPUTADORES) 

MAS COM SUAS 

ARCADAS) COM 

O CORAÇÃO. 

FESTIVAL Você teve uma formação mu
sical tradicional, de conservatório;:, 
GILLES APAP Sim, absolutamente, 

com os estudos e os concertos. Estu

dei violino clássico por muito tempo e 

só "desclassifiquei" quando cheguei 

aos Estados Unidos. 

FESTIVAL Sua decisão de ir para os Es
tados Unidos já foi em função de mudar 
sua forma de fazer música;:, 
APAP Não, a razão porque mudei mi

nha vida é que conheci uma mulher. 

Muitas coisas não teriam acontecido 

se eu não a tivesse conhecido. Fui para 

os Estados Unidos para encontrá-la, 

cheguei à Califórnia aos 21 anos e lá 

fiz amigos, conheci pessoas que me 

GILLES APAP 
VIOLI NISTA 

com a música indiana, que conheci em 

uma viagem para o Himalaia, e tam

bém com o swing manouche e a música 

cigana. Além disso, encontrei Yehudi 

Menuhin, que me incentivou a fazer 

tudo isso. 

FESTIVAL Sua carreira foi guiada mais 
por esses encontros que por fatores con
vencionais;:, 
APAP Sim, pois para mim a música é 

um terreno que permanece sempre 

aberto. Se você se interessa por mú

sica e começa a tocar um instrumento 

- um violino, por exemplo-, enxergará 

com curiosidade esse objeto e essa 

curiosidade fará com que você vá um 

pouco mais longe. Você percebe que 

mostraram diferentes tipos de músi- mover o arco é como falar uma língua 

ca, como a irlandesa, o b!uegrass ou o e que, quando você o move de formas 

o!d-time. Amo a música clássica, não diferentes, as pessoas convidam você 

há manhã em que eu acorde e não to- para ir a casa delas. A partir disso, 

que Bach, no violino ou na viola. Mas você continua sua pesquisa, formula 

os outros tipos de música também en- suas próprias ide ias e incorpora dife-

traram em meu repertório. Foi assim rentes repertórios. 
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FESTIVAL Então as músicas de diferentes 
tradições são como diferentes sotaques 
que você tem que aprender? São línguas, 
falando de linguagem e de todos os ele
mentos que-constituem a música, mas 
também são coisas que se aprendem com 
uma vivência, como o modo de falar. .. 
APAP É uma forma natural e objetiva 

de comunicar-se e conhecer pessoas. 

Tenho uma vida tão rica e bela agora, 

aproximando-me de meu cinquente

nário. Fico contente em envelhecer 

e gosto cada vez mais do que faço. 

Adoro correr riscos e corri alguns que 

não foram muito agradáveis. Eu tinha 

uma ideia particular do que gostaria 

de fazer, por exemplo, nas cadências 

de Mozart. 

FESTIVAL Elas são um fenômeno no 
Youtube. 

APAP Eu nunca encostei em um com

putador na minha vida. Nunca mandei 

um e-mail. De vez em quando um ami

go me mostra coisas do Youtube, mas 

eu não tenho nenhum interesse, não 

faço questão de entender esses com

putadores. Para mim isso é só um jogo, 

nada mais. Quando você começa a rir 

sozinho, isso sim quer dizer que está 

contente. Então pensei: por que não 

fazer uma cadência de Mozart assim, 

se divertindo? É o que importa. Isso me 

deu vontade de fazer as coisas de forma 

mais profunda, e fiquei contente. Mas 

já fiquei muito triste, porque, quando 

comecei, as pessoas me vaiavam; não 

foi fácil. Agora faço melhor, com mais 

calma, mais tranquilidade. 

FESTIVAL Você vai fazer dois concertos 
deMozart em Campos do]ordão. 
APAP Sim, o terceiro e o quarto. As ca

dências são mais ou menos no mesmo 

estilo, só que bem diferentes de Mozart. 

Eu me divirto fazendo-as. 

FESTIVAL Como você fez para conceber 
essas cadências;:, Elas têm todos os tipos 
de música, um após o outro. Essa mistu
ra é sempre intuitiva;:, 
APAP Pode ser intuitiva. É um curto 

momento que tem que ser intenso e 

perfeito, não se tem o direito de errar, é 

bem cruel. As pessoas não estão espe

rando uma nota desafinada e, se você 

fizer tudo bem feito, fica interessante. 

Para isso acontecer eu preciso estar 

bem comigo mesmo. Há momentos, 

por exemplo, na música indiana, que 

mudam a cada vez, nunca são ames

ma coisa, pois são improvisações. 

Mas, se eu faço Mozart e tem uma 

pequena giga, esta giga tem parte A e 

B, tem uma forma, um estilo, arcadas 

corretas. Levei um bom tempo para 

repensar essas obras, e nunca pensei 

que iriam para um concerto. Quando 

toquei pela primeira vez foi um de

sastre. Encontrei o Menuhin na noite 

anterior e ele me disse que eu deveria 

fazê-lo, que seria importante. Fiz, mas 

não estava bem, estava nervoso e não 

foi fácil. Disse: bom, vou fazer uma 

coisa um pouco bizarra, mas preciso 

fazê-la. Tinha umas 1.8oo pessoas, 

minha família estava lá, começaram 

a vaiar, não foi nem um pouco fácil. 

Fiquei sem tocar isso por dois ou três 

anos. Depois Menuhin quis fazer um 

filme sobre isso, mas morreu quatro 

dias antes de o rodarmos. No Youtube 
sou eu quem dirige a orquestra, mas 

era para ser ele. 

FESTIVAL Então foi ele que o encorajou 
afazer isso;:, 
APAP Sim. Mas não foi nem um pouco 

fácil, foi complicado. 

FESTIVAL Depois você fez várias vezes. 
APAP Fiquei bastante tempo sem 

tocar, foi tudo tão ruim que pensei: 

"não posso fazer isso, faz mal para 

as pessoas. Por que machucá- las?" 

Quando alguém como o Menuhin, 

que era um deus para mim, o encoraja 

e inspira a fazer uma coisa, você faz! 

Eu fiz e foi muito doloroso, mas de

pois aprendi a fazer me sentindo bem 

e estando bem cenicamente. 

FESTIVAL Foi uma espécie de ritual de 
passagem. 
APAP Exato. 

FESTIVAL Você já veio ao BrasiP 
APAP Sim, toquei em um festival em 

Olindae adorei . 

FESTIVAL Fale-nos um pouco sobre o 
concerto com aMyriam Lafar. 
APAP Tive um grupo incrível com um 

instrumento que se chama címbalo. 

Com ele e um contrabaixo fiz há muito 

tempo um disco que se chama No pia
no on that one. Um disco que pegava 

standards de violino e piano e substi

tuía o piano por outrOs instrumentos. 
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Liguei para um amigo perguntando 

or um acordeonista e ele me indicou 
p 'd' a Myriam. Entramos no estu 10 e mon-

tamos um grupo chamado Colors of 
Invention . É um grupo extraordinário, 

pegávamos a música de Ravel ou As 
quatro estações, de Vivaldi, e fazíamos 

de forma completamente diferente. 

Foi assim que conheci a Myriam, e nós 

fizemos diferentes tipos de música. 

Adoro o acordeão e essa combinação; é 

genial quando você toca e alguém diz 

"Gi lles, você tem um som de acordeão". 

FESTIVAL Você teve uma formação clás
Sica, na qual existe toda uma tradição 
escrita que atravessa os séculos . Mas 
existem as tradições orais, nas quais se 
aprende observando, escutando, enten
dendo, com todas as ex!Jerimentações 
nos dedos. O que você faz é transitar, 
w cular entre a tradição escrita e a oral~ 
APAP Sim, mas sempre com respeito 

à tradição escrita. Tento não deslocar 

a música. As pessoas não entendem o 

que acontece, não entendem a "músi

ca dos séculos". Sem julgamentos, há 

pessoas que não têm formação para 

isso. Algumas me perguntam: "você 

faz cadências no concerto de Bartók? 

Ou no concerto de Berg?". Não faço, 

mas por quê? A música de Mozart é 

b0a para isso por que é muito natu

ral, é bastante pura e bela e pratica

mente pede para você fazer. Em Berg 

ou Bartók não se pode mexer em ne

nhuma nota. As pessoas às vezes vão 

ao concerto e não sabem muito bem 

o que acontece. Às vezes rio sozinho 

porque toco música séria, culta, e nes

ses computadores as informações cir

culam deforma tão superficial que nos 

esquecemos de nos aprofundar. 

· FESTIVAL Talvez essa seja uma questão 
dos tem!Jos atuais: a velocidade das in
formações não !Jermite que as !Jessoas se 
atJrofundem nas coisas; elas são rátJidas 
demais !Jara que !Jossam se tomar íntimas. 
APAP Exatamente. Penso que o mais 

importante é manter-se fiel ao que 

você faz. Nunca tocaria alguma coisa 

porque as pessoas têm necessidade 

de ouvir; escuto sempre minha alma 

antes, é importante . E, se as pessoas 

pedem alguma coisa, você pode to

car no fim do programa. Com Myriam 

tocamos um programa eclético, tem 

um pouco de Mozart, às vezes músi

ca irlandesa. Penso que sempre nos 

guiamos pelas melodias. Eu conheço 

bem o fio condutor, mas hoje em dia 

se faz muito o chamado crossover: 
todo mundo aprende tudo e aprende 

a tocar todos os estilos, mas sem co

nhecer as pessoas. 

FESTIVAL Você tenta conhecer os ,gêne
ros !Juros ou em suas ori,gens, é isso~ 
APAP Eu me misturo naturalmente, 

pois é o que quero fazer. É verdade que 

pela música você pode acessar facil

mente a cultura das pessoas . Passei 

bastante tempo na Irlanda, na Índia, 

moro na Califórnia ... Nós tocamos 

danças duas, três vezes por semana. 

A música brasileira também é extraor

dinária, embora eu não a conheça bem. 

FESTIVAL Você falou de Ber,g- você ,gos
ta de tocar música contem!Jorânea~ 
APAP Bom, eu conheço todo o repertó

rio, adoro a música de Bartók, as sona

tas. É claro que não é uma música que 

as pessoas comuns podem apreciar 

facilmente. Mas se você a toca encon

trando o lirismo, realmente interpre

tando, elas acabam gostando muito. 

Uma vez toquei em uma pequena ci

dade uma sonata de George Enescu 

absolutamente extraordinária. Quan

do acabei, veio uma pessoa e me dis

se: "Gilles, obrigado pela música, foi 

ótimo. A música de Enescu é difícil, 

mas agradeço a tentativa!". Entende 

o que eu digo? 

FESTIVAL Em um de seus DVDs há um 
momento em que você mostra uma ,gra
vação em fita cassete de uma mulher in
diana e fala de uma sabedoria na forma 
de tocar. O que é essa sabedoria~ 
APAP Vejo isso como a compreensão 

de que o que ela faz está a serviço da 

música. É um aprendizado para os mú

sicos ver alguém fazendo música e não 

ver mais o lado técnico, pois é alguém 

que já ultrapassou tudo isso e tem uma 

espécie de calma e tranquilidade. Com 

essa mulher aprendi muito. Na Índia, 

eles não entendem nossa música e 

nem se importam realmente. Nós nos 

esforçamos para entender a música 
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deles; eles não fazem nenhum esfor

ço para entender a nossa. Para mim 

foi uma grande honra encontrar essa 

mulher. Nós temos o hábito de ter uma 

música rítmica, eles têm uma improvi

sação lenta que nos coloca em outro 

estado de espírito. Acho engraçado o 

fato da concepção de música deles ser 

tão diferente; é extraordinário. 

FESTIVAL Tenho a im~ressão que tudo 
que você a~rende das diferentes cultu
ras você tenta colocar em seu concerto. 
Tudo acontece a seu tem~o: a dedica
ção, entender como se faz tal coisa, co
nhecer as ~essoas. 
APAP Sim. Acredito que sou natural

mente curioso para esse tipo de coisa. 

É uma experiência realmente incrível 

quando você encontra as pessoas di

retamente. A música sempre tem uma 

ligação humana direta que transcen

de essas restrições de compreensão. 

É curioso, mas eu estive na Romênia, 

em um grande barco cigano que vem 

da Bulgária, com ciganos romenos, da 

Hungria, da Sérvia, da Bulgária. Posso 

dizer que foi uma experiência excep

cional. Lá a música é festiva. Quando 

você fica com essas pessoas, e não há 

nenhum problema em não falar a lín

gua deles, tudo é simples e belo. 

FESTIVAL A música ~ara você é um 
wande cam~o de diálo9o. Podemos dia
lo9ar com todo o mundo nesse cam~o~ 
APAP Sobretudo a partir da melodia. 

Você pode se comunicar não via com

putadores, mas com suas arcadas, 

com o coração. 

VIRTUOSE DO VIOLINO, GILLES APAP É UM INSTRUMENTISTA IN

VENTIVO E ORIGINAL, QUE TRANSITA COM DESENVOLTURA PELOS 

REPERTÓRIOS BARROCO, CLÁSSICO E CONTEMPORÂNEO, ALÉM DE 

PELAS MÚSICAS NORTE-AMERICANA, IRLANDESA E INDIANA. FARÁ 

QUATRO APRESENTAÇÕES, DUAS COMO SOLISTA COM A OSESP E AS 

OUTRAS EM DUO COM A ACORDEONISTA MYRIAM LAFAR. 19 DE JU

LHO, 21 H, SALA SÃO PAULO, E 20,21 E 22 DE JULHO, 2lH, AUDITÓRIO 

CLAUDIO SANTORO. GILLES TAMBÉM MINISTRARÁ MASTER CLASSES. 



O MOVIMENTO ,. 
DATRADIÇAO 

/ ~ 

UM MUSICO HOJE NAO TOCA 
MAIS PARA ACOMPANHAR 

A 

O DANÇARINO. A CONSCIENCIA 
DE MOVIMENTO NO FRASEADO 
DESAPARECEU. 

FRANÇOIS LAZAREVITCH 
MULTI-INSTRUMENTISTA E 
DIRETOR ARTÍSTICO DO GRUPO 
LES MUSICIENS DE SAINT-JU LIEN 

FESTIVAL Fale-nos sobre como Les 
Musiciens de Saint ]ulien começaram: 
quais eram as circunstâncias e a i dei a::> 
FRANÇOIS LAZAREVITCH les Musi

ciens de Saint]ulien é um grupo que 

criei em 2005, em torno de um proje

to chamado 1000 ans de comemuse en 
France [Mil anos de gaita-de-foles na 

França] e que consiste em sete pro

gramas de concertos e sete grava

ções, com o apoio do Mécénat Musical 

Société Générale. Com Les Musiciens 

percorremos mil anos de música, da 

Idade Média até os tempos atuais, 

utilizando como fio condutor a gaita

-de-foles. Eu sou um instrumentista 

de sopros, toco gaita-de-foles e espe-

cializei-me na música antiga e tradi

cional, focos desse trabalho. La Veillée 
Imaginaire, por exemplo, é um encon

tro entre a música savant e a música 

tradicional, utilizando como tema a 

relação entre a música e a dança. 

FESTIVAL Sobre o repertório La Vei llée 

Imaginaire, que vocês apresentarão no 
Festival, existem canções e danças tradi
cionais, mas muitas são harmonizadas 
por compositores do século XIX, correto::> 
LAZAREVITCH Sim, o repertório é com

posto priorizando o aspecto popular 

francês, mas em sua maioria as peças 

foram harmonizadas por composito

res franceses dos séculos XIX e XX, de 

Chopin a Canteloube, passando por 

Ravel, Maurice Emmanuel, Chabrier e 

Bizet. Temos, também, melodias po

pulares anotadas por pessoas como 

George Sand e Pauline Viardot. No sé

culoXIXexistiutodo um movimento de 

interesse pela tradição popular. Com a 

sociedade industrial, alguns artistas 

como Gérard de Nerval e George Sand 

perceberam que a tradição popular 

estava se metamorfoseando e alguns 

elementos desaparecendo. Então eles 

anotaram as músicas populares, as 

canções e as histórias para conservar 

toda essa memória musical. 
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FESTIVAL Como funciona a ligação 
entre a música medievai e as canções 
populares, de tradição orai~ Essas tra
dições populares estão sempre iigadas à 
tradição medievai~ 
LAZAREVITCH Frequentemente nas 

tradições populares - exatamente por 

serem orais e não escritas-, o repertó

rio não é tão antigo assim, não remete 

necessariamente à Idade Média, ou 

pelo menos não temos como saber se 

remete. O que sabemos é que, des

de aquela época, dança-se em roda. 

Na Idade Média, Renascença, século 

XVIII, isso ocorre em todas as classes 

sociais. Até hoje, ou pelo menos até um 

passado recente, dançava-se em roda 

na Bretanha, no sudoeste e na França 

central. São práticas que remetem a 

muito tempo atrás e que são superpos

tas a práticas recentes como a contra

dança, as danças de casal, a valsa, as 

polcas. No campo, por vezes, encon

tramos danças iguais às da Renascen

ça e do século XIX. 

FESTIVAL As tradições orais são emi
nentemente vivas e sua história não é. 
precisa, pois os poucos documentos que 
temos são referências bastante indire
tas. Como funciona o tipo de pesquisa 
que coioca em contato as tradições orais 
mais antigas e as mais novas ~ 

LAZAREVITCH Eu tenho uma dupla 

formação, pois trabalhei no Conserva

tório de Paris e no de Bruxelas e, para

lelamente, com músicos tradicionais. 

É verdade que quando imaginamos o 

programa, Françoise Masset e eu nos 

preocupamos um pouco, pois confron

tar instrumentos tradicionais - parti 

cularmente a gaita-de-foles, que não 

tem nenhum tipo de dinâmica- com 

piano pode parecer uma ideia bizarra. 

Mas tudo casou muito bem e fizemos 

os arranjos da forma mais harmônica 

possível. Também temos instrumen

tistas tradicionais de alto nível, que 

sabem como se adaptar às nossas exi

gências musicais. Penso que tudo fun

ciona bem graças às harmonizações 

dos compositores, que respeitaram 

muito as melodias originais. Os arran

jos são feitos de forma natural, e che

gamos a criar atmosferas nostálgicas 

em relação ao passado, ao tema das 

reuniões em torno do fogo, no inverno, 

para contar histórias, conversar. Essa 

é uma tradição que desapareceu, por 

isso existe nostalgia em relação a esse 

calor, na reunião da família, da vila. 

FESTIVAL A ideia dessa reunião imagi
nária é. justamente coiocar juntas todas 
essas diferentes tradições em reiação a 
esse momento~ 
LAZAREVITCH Existe uma realidade 

que é as tradições musicais serem fru

to de uma sociedade. Na França, essas 

sociedades tradicionais desaparece

ram . Hoje, quem toca música tradicio

nal tem uma vida mais ou menos pare

cida com a dos músicos clássicos. Por 

consequência, essas pessoas têm um 

estado de espírito que é mais ou me

nos o mesmo. Isso é fruto da moderni-

zação, que por ironia é também o que 

permite que possamos tocar juntos. 

Uma das coisas interessantes desse 

trabalho é que cada um dos músicos 

faz um esforço para tentar se adaptar 

ao músico clássico ou ao músico tra

dicional. Na música trad icional exis

te uma exigência em relação a uma 

regularidade absoluta no tempo que 

permite que se dance; não é o mesmo 

espírito do rigor clássico. 

FESTIVAL Existe, como você disse, esse 
interesse do sé.cuio XIX em reiação à 
música tradicional, daidadeMé.dia. Em 
sua opinião, quai é. a diferença entre o in
teresse do sé.cuio XIX por essas músicas e 
o interesse dos sé.cuios XX e XXI~ 
LAZAREVITCH Esse é um bom para

lelo. Na verdade, o interesse atual na 

música antiga remete ao final do sé

culo XIX. Nos anos 1970 existiu essa 

moda, com o crescente interesse pela 

música antiga e pela música tradi

cional, todo um movimento folk. As 

pessoas falavam com os mais velhos, 

pediam para eles cantarem canções 

antigas. Na realidade, faz algum tem

po que o grande público te m dificul-



dade em se reconhecer na arte atual. 

Estamos mergulhados em um mundo 

de informática, de globalização etc., 

que traz muitos benefícios; e ao mes

mo tempo gostaríamos que tudo fos

se como antes. Não queremos abrir 

mão do conforto no qual vivemos, 
mas rejeitamos a nova sociedade que 

chega e se forma. Então acredito que 

esse interesse é uma forma de refúgio: 

escuta-se música antiga, olham-se 

quadros antigos. Em relação aos ins

trumentos antigos, a diferença entre 

a época de Chopin e George Sand e a 

atual é justamente que, hoje, o suces

so desses instrumentos não se dá por 

sua antiguidade, mas sim por sua no

vidade. São novos sons para músicas 

que já conhecemos. 

FESTIVAL Você vê relação entre ~esqui
sas sobre as sonoridades dos instrumen
tos na música anti.ga e ~esquisas de sono
ridades na música contem~orânea;l 
LAZAREVITCH Em minha experiên

cia particular, não. O que me motiva 

a fazer música antiga é tentar enten

der o movimento que existe nela. O 

que me deixa triste no ensino musi

cal atualmente é a ruptura que existe 

entre a dança e a música. Um músico 

hoje não toca mais para acompanhar 

o dançarino. A consciência de mo

vimento no fraseado desapareceu. 

Quando se escuta um pianista an

tigo, você vê que existe uma dança. 

Assim, o que me motiva, tanto na 

música antiga quanto na tradicional, 

é justamente compreender como 

criamos movimentos a partir de me

lodias, a partir de um som . 

LES MUSICIENS DE SAINT- JULIEN E SUAS GAITAS-DE-FOLES 

APRESENTAM O CRUZAMENTO DE MÚSICA MEDIEVAL E FOL

CLÓRICA.l4 DE JULHO, 21H, SALA SÃO PAULO, E 15 DE JULHO, 

21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. 
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I 

REQUIEM 
SEM 
PALAVRAS 

FESTIVAL Ao escrever Réqu iem sem 

palavras você o dedicou ao Q__uarteto de 
Cordas da Cidade de São Paulo . Em que 
circunstâncias você criou a obra? 
ALMEIDA PRADO Entre 1989 e 1990 eu 

morei em Jerusalém a convite do Go

verno de Israel, para que conhecessem 

a obra de um brasileiro e a produção da 

nossa música contemporânea. Tinha 

de dar aulas de pós-graduação uma 

vez por semana na [The]erusalem] Ru

bin Academy of Music [and Dance], e 

o resto do tempo era livre. Senti-me, 

então, na obrigação de compor algu

mas obras para deixar nabibliotecada 

escola. Primeiro compus uma cantata; 

depois Q__uinzeFlashes de jerusalém, pe

quenas peças para piano solo, como se 

tivesse uma máquina tirando fotogra

fias da cidade. E escrevi uma obra para 

quarteto de cordas: estava imbuído de 

um espírito místico por estar em Jeru

salém. Não há lugar no mundo como 

aquele, uma espécie de portal que liga 

você ao cosmos. Uma coisa maravi

lhosa e apocalíptica ao mesmo tempo. 

Porque creio que é lá que haverá o jul

gamento final. 

DESENCARN EI 

O RÉQUIEM: 

A PALAVRA 

TEM CARNE 

E EU DEI XEI 
/ 

SOA ALMA. 

Particularmente, adoro as Canções 
sem palavras de Mendelsohn, porque 

ele põe no piano uma canção com uma 

melodia cantável, mas sem texto. 

Se você quiser colocar um texto cabe 

como uma luva, pois a articulação que 

ele colocou comporta a voz. Então 

pensei: por que não um réquiem sem 

palavras?Eu não queria fazer um quar

teto que ficasse triste "como a morte", 

não era isso que eu queria descrever, 

mas sim as partes de uma missa de 

réquiem tradicional, que começa com 

o Introitu, depois o Kyrie, como em 

Mozart ou Verdi. E que fosse em latim, 

com uma articulação melódica e rít

mica do texto e todos os movimentos 

da missa incluindo um Pater Noster 

gregoriano e alguns fragmentos do 

Dies Irae. É um cânone sem a rítmica 

do gregoriano, mas com as séries ex

plícitas, um scherzo da Morte, como 

aquelas gravuras da Idade Média 

com um esqueleto montado em um 

cavalo puxando as almas, uma coisa 

meio onírica, alucinante. Você ouve e 

percebe que tem algo a ver com o Dies 

Irae, mas cada instrumento tem uma 

rítmica. Esse fuá diatônico em ré soa 

como um cluster, e à medida que esse 

cluster caótico é ouvido, você tem ou

tra melodia que acaba se formando. 

No ar, não está escrito. É talvez o mo

mento mais importante do réquiem, o 

mais original, e segundo o Quarteto da 

Cidade, o mais comunicativo. É uma 

obra de quase uma hora, ficou na ga

veta, ninguém queria tocar porque era 

ALMEIDA PRADO 
COMPOSITOR 



muito longa. Até que o Marcelo Jaffé, 

no programa da Rádio Cultura, me pe

diu um quarteto que nunca tinha sido 

tocado. Falei do Réquiem sem palavras 
e ele pediu as partituras. Quando fui 

assistir ao ensaio fiquei absolutamen

te maravilhado. Então dediquei a obra 

a eles, na hora. 

FESTIVAL Existe um luto por trás dessa 
composição;:. 
ALMEIDA PRADO Havia perdido meu 

pai em 1986, meu cunhado em 1987 e 

meu irmão naquela época em que eu 

estava em Jerusalém. A morte mexe 

com a pessoa porque você não tem 

mais certeza do que pode acontecer 

daqui a meia hora. Essa inseguran

ça foi tão forte que me expressei no 

Réquiem sem palavras. Até pensei em 

passá-lo para grande orquestra e co

ro, mas trairia o pensamento original, 

sem palavras, porque o interessante 

é que se sinta o Dies Irae pelo ritmo. 

A cadência de Amém é sempre ames

ma, então você sente que é o Amém, 

mas não porque se diz "Amém". 

FESTIVAL Como você resolveu harmoni
camente o Pater Noster::. 
ALMEIDA PRADO Coloquei o grego

riano modal, com a rítmica também 

do gregoriano. O acompanhamento, 

a harmonização é da própria resso

nância do Pater Noster. A melodia fica 

mergulhada em um halo de luzquesão 

as notas do Pater Noster. Agora, por 

exemplo, no Kyrie uso um tonalismo 

cromático livre, você sente que está 

continuando algo. É um tonalismo 

livre ou um atonalismo livre ou ainda 

um modalismo livre, que é a minha lin

guagem atual. Eu uso tudo, não tenho 

mais a preocupação se é boi-bumbá 

ou cururu ou toada. Pode parecer 

que é uma toada, mas não é; pode-se 

achar que isso é bras i lei r o, não é nadai 

Ou soa bem ou não soa. Sou um com

positor cósmico, um compositor do 

mundo, mas como sou brasileiro, você 

acaba sentindo um perfume brasileiro, 

um pouco de Villa-Lobos, de Camargo 

Guarnieri, até um pouquinho de Tom 

Jobim. Mas digerido em Almeida Pra

do, no que sou, do que me lembro, do 

que minha memória acrescenta, e não 

de umaposturade querer ser moderno. 

Mas voltando ao Réquiem, ele ter

mina com Dona Nobis Pacem, uma 

coisa absolutamente iluminada do 

céu. Uso no final um tema folclórico 

de Jaú, a terra do meu pai, uma valsa 

anônima que ele cantava para eu dor

mir de cujo texto não me lembro e, por 

contada saudade, entrou no réquiem. 

Mas não com o ritmo de valsa: entrou 

flutuando no céu, junto com cantos de 

sabiá- meu pai adorava pássaros e a 

luz do céu, paraíso que tem mamoei

ro, sabiá, que tem jaú. Nesse caso não 

' é para ser brasileiro, é que precisava 

daquilo para acabar o réquiem . 

FESTIVAL As palavras têm a capacida
de de exprimir um sentido específico. O 
que dizer de uma canção sem palavras::. 
ALMEIDA PRADO Desencarnei o Ré
quiem: a palavra tem carne e eu deixei 

só a alma. Tinha o Introitus, a partitura 

que se canta em gregoriano. Tirei aspa

lavras e trabalhei as inflexões do grego-

riano mudando os temas, mas respei

tandoaangulosidadedas melodias. No 

Dies Irae peguei da primeira à última 

nota, tirei o ritmo e fiquei com a série; 

então trabalhei esse ritmo, essa tex

tura sem nenhuma nota que não fosse 

ré menor. O clusteré diatônico, em um 

movimento só. Cada um tem um perfil. 

Muitos já fizeram teses sobre essa obra 

pela sua originalidade, se você compa

rá-lacom Mendelsohn, comAMorteea 
Donzela, de Schubert, considerando até 

que ponto a palavra está junto. 

FESTIVAL Houve alguma razão esped
fica para fazer essa peça para um quar
teto de cordas::. 
ALMEIDA PRADO Eu tinha poucas 

obras para quarteto. Por exemplo, 

tinha composto em Paris, em 1973, 

uma obra que se chamaO livro sonoro, 
com movimentos representando um 

livro: prefácio, discurso, ponto, in

terrogação etc. Já era uma obra sem 

palavras. Depois fiz outro quarteto, 

mais tradicional. Eram essas duas 

obras . Como já tinha feito a cantata 

em hebraico, faltava uma coisa mais 

consistente e veio a ideia do quarteto 

de cordas e de um réquiem . As coisas 

são simples. Você pode complicar 

quando explica, mas a gênese geral

mente é bastante simples. 

O RÉQUIEM SEM PALAVRAS DE ALMEIDA PRADO, CRIADO 

QUANDO DE SUA PASSAGEM PORJERUSALÉM, SERÁ APRESEN

TADO PELO QUARTETO DE CORDAS DA CIDADE DE SÃO PAULO . 

9 DE JULHO, 15H30, IGREJA NOSSA SENHORA DA SAÚDE. 

O COMPOSITOR MINISTRA PALESTRA. 10 DE JULHO, lOH, 

PREVENTÓRIO SANTA CLARA. 
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O SANGUE 
FECUNDA A TERRA 

COM FREQUÊNCIA 

NOS SURPREENDEM OS 

RELATOS DE PESSOAS 

QUE ACOMPANHAM 
/ 

NOSSO TRABALHO HA 

ALGUM TEMPO) OU 

DAQUELES QUE NOS 
/ 

PROCURAM APOS UM 

CONCERTO) COM A 

PROFUNDIDADE DO 

ENTENDIMENTO DAS 

CONEXÕES MUSICAIS 

DESENCADEADAS PELA 
/ 

MUSICAJ COISAS QUE 

NEM MESMO NÓS 
/ 

SERIAMOS CAPAZES 

DE ENXERGAR. 

LUIZ FIAMINGHI 
RABEQUEIRO E INTEGRANTE 
DO ANIM A- MUSIC A MU N DANA 
HUMANA ET I NSTRUMEN TA LI S 

FESTIVAL O tema do Festival neste ano 
é 'Jt música e seus diálogos". Q_ue tipo de 
diálogo é possível encontrar neste tra
balho que o Anima apresenta em Cam
pos do]ordão;:; 
LUIZ FIAMINGHI Estabelecer pontes 

entre culturas e diluir as distâncias 

temporais existentes na visão con

ceitual que opõe o contemporâneo 

ao antigo, tem sido o cerne do tra

balho musical do grupo Anima, que 

completa agora vinte anos de ativi

dades ininterruptas. 

Nesse sentido, levamos ao extre

mo as várias possibilidades de pro

mover o diálogo na criação musical. 

Consideraramos a música um campo 

extremamente fértil para tal. Pode

ríamos falar do diálogo entre instru

mentos antigos europeus e da cultura 

popular brasileira, da interrelação en

tre cultura erudita e popular, do con

temporâneo e do antigo. Mas não é só 

isso: toda criação musicaldoAnimase 

impulsiona pelo diálogo. Buscamos 

em nosso trabalho diluir as fronteiras 

entre a escritura e o improviso. Cito 

como exemplo a prática da música 

medieval e a transmissão da tradição 

oral brasileira, duas fontes importan

tes para conceituação estética de nos

so trabalho, que não poderiam convi

ver com as barre iras ex istentes entre 

esses dois mundos. 

Além disso, buscamos anular a 

figura tradicional do diretor musical, 

como forma efetiva de incluir a expe

riência individual de todos os músicos 

que participam de um determinado 

projeto, desde a escolha de um tema 

condutor, a pesquisa de fontes musi

cais, até a elaboração de arranjos e a 

performance no palco. A diversidade 

da experiência musical de cada um é a 

nossa maior fonte de diálogos e tam

bém, consequentemente, de atritos. 

FESTIVAL Como surgiu a ideia do espe
táculo A donzela guerreira- Encon

tro entre an ima e animus;:; 

FIAMINGHI No decorrer das pesquisas 

para um programa sobre romances e 

modinhas, noanodezom, conheci uma 

versão do romance da donzela guerrei

ra, numa versão recolhida na Paraíba. 

Esse romance é de origem muito antiga 

e de raízes ibéricas, tendo sido difundi

do entre nós em várias versões. Todas 

remetem à Palas Ate na, que na mitolo

gia grega representa a figura do criati

vo feminino, anima, que empreende a 

guerra por uma causa justa, pelo tecer 

deestratégiasedoconvencimentopela 

inteligência. O feminino que empreen

de a travessia ao encontro do animus, 

ou seja, o arquétipo masculino, desa

fiando sua predestinação sóciocultural 

para maternidade. 
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Foi determinante para fu ndamen

tar a dramaturgia do nosso espetácu

lo, conhecer o livro A Donzela Guerreira 
de Walnice Nogueira Galvão. Este li

vro é uma preciosidade. Nesse trajeto, 

nos deparamos com fontes musicais 

que faziam referência a outras don

ze las guerreiras, mitológicas ou his

tóricas, como Hildegard von Bingen, 

rainha Ginga, as Caixeiras do Divino 

Espírito Santo, Diadorim, e as índias 

que celebram no ritual do iamurikumã 

a memória ancestral das sociedades 

matriarcais. Diante da riqueza e da 

diversidade desse material, construir 

0 roteiro do espetáculo e elaborar os 

arranjos e composições foi uma ques

tão de dar tempo ao tempo. 

FESTIVAL A a~resentação desse es~e
táculo é dividida em três atos, O tem~o 
místico, O sangue fecunda a Terra e A 
revelação e o encontro. Do que tratam 
esses três tem~os no espetáculo~ 
FIAMINGHI O romance da donzela ' 

guerreira é marcado por essa divi

são: num primeiro momento, a filha 

se apresenta para defender a honra 

do pai, cuja representação na mitolo

gia grega é Palas Ate na. Antes disso, 

em nosso espetáculo, há a referência 

à vi são das índias kashinawá, sob o 

efe ito da ayuaska, que dentro de sua 

mitologia, induzàcriaçãodos padrões 

geométricos dos tecidos, e a própria 

arte do tecer. Alude à estratégia e a 

Inteligência, atributos inerentes ao 

arquéti po anima, o feminino. 

Esse momento é quebrado pela 

erupção da guerra e das batalhas, 

atributos do animus, o masculino, 

representados pela figura guerreira 

da rainha Ginga, uma figura históri

ca que lutou contra os dominadores 

portugueses na África, cuja figura foi 

mitologizada nas congadas daqui. 

O terceiro momento é represen

tado pela revelação da identidade 

real de Diadorim, extraído do livro 

Grande Sertão: Veredas de Guimarães 

Rosa, simbolizando o encontro entre 

anima e animus, não significando 

necessariamente um final feliz, mas 

uma revelação que só pode ocorrer 

após uma travessia. 

FESTIVAL Os trabalhos do ,gru~oAnima 
abordam a música tradicional, dita eru
dita, e a tradição oral. Qye relação é ~os
sívelfazer entre essas diversas formas e 
culturas de tocar u.m instrumento~ 
FIAMINGHI Os instrumentos musi

cais e toda carga cultural que trazem 

consigo tem um papel central na esté

ticamusicaldo grupo Anima. A rabeca 

é um bom exemplo disso. Ao ser intro

duzida por Gramani no instrumenta
rium do grupo, determinou os rumos 

a serem seguidos, estabelecendo de 

maneira di reta e claramente, as co

nexões entre o universo medieval, da 

tradição oral brasileira e da criação 

contemporânea. Um violino seria in

capaz de assumir esse papel. 

FESTIVAL O Anima existe há 20 anos 
e já gravou. vários álbuns, ganharam 
im~ortantes ~rêmios como o APCA e o 
Prêmio Carlos Gomes. O qu.e estimula 
vocês a continuarem ~rodu.zindo obras 
tão singulares? 
FIAMINGHI O primeiro estímulo é a 

resposta do público. Com frequência 

nos surpreende os relatos de pessoas 

que acompanham nosso trabalho há 

algum tempo, ou daqueles que nos 

procuram após um concerto, com a 

profundidade do entendimento das 

conexões musicais desencadeadas 

pela música, coisas que nem mesmo 

nós seríamos capazes de enxergar. E o 

segundo estímulo vem, não em menor 

importância, da constatação do imen

so material que há para criação musi

cal no Brasil, cujo melhor exemplo é o 

legado deixado por Mário de Andrade, 

sempre uma fonte inesgotável para 

aqueles que acreditam que as frontei

ras entre a cultura popular e erudita 

são mais de mercado do que estéticas. 

O ANIMA TRAZ AO FESTIVAL A DONZELA GUERREIRA, ESPE

TÁCULO QUE TRAFEGA ENTRE AS FRONTEIRAS DA TRADIÇÃO 

ORAL BRASILEIRA E A MÚSICA MEDIEVAL, O ERUDITO E O 

POPULAR, O CONTEMPORÂNEO E O ANTIGO, O FEMININO E 

O MASCULINO. 22 DE JULHO, 15H30, IGREJA SÃO BENEDITO . 
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É CERTO QUE A MÚSICA TEM 

A CAPACIDADE DE PÔR EM 

COMUNICAÇÃO PESSOAS 

DE DIFERENTES CULTURAS) 

COMO UMA LÍNGUA 

UNIVERSAL. ENTRETANTO) 

CADA LUGAR TEM SEUS 

RITMOS) MELODIAS) 

SONORIDADES) SEUS 

HÁBITOS HARMÔNICOS 

E SEU INSTRUMENTAL 

CARACTERÍSTICO. ESSES 

SOTAQUES TENDEM A 

INCORPORAR-SE NO 

JOGO DE COMPARTILHAR 

E ABREM LUGAR A 

HIBRIDISMOS) AMÁLGAMAS 

E OUTRAS CONSTRUÇÕES. 

NÃO RARO) MÚSICOS SE 

VEEM TOMADOS PELO 

FAScÍNIO EM RELAÇÃO A 

ONDE HABITAM E PRODUZEM 

A MÚSICA QUE PARA ELES 

RESSOA ESSE LUGAR. OU 

ENTÃO ACOLHEM OUTROS 

EM SUA MÚSICA) QUE SE 

TORNA UM ESPAÇO DE 

INTERTERRITORIALIDADE. 

O ESTRANGEIRO VIVE 

EM NOSSA CASA. AS 

ENTREVISTAS QUE SEGUEM 

MOSTRAM ALGUNS 

DOS ENCONTROS QUE 

ACONTECEM NESTE FESTIVAL. 
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MUSICA 
BRASILEIRA 
EM 
FESTIVAL 

FESTIVAL Ao longo de sua carreira 
como regente você tem estabelecido 
um estreito contato com a música de 
concerto brasileira. Afinal, é ~ertinente 
fazer distinções no re~ertório clássico 
com~osto no ~aís;:, De uma forma geral, 
quais são as ~rinci~ais ~eculiaridades 
dos clássicos brasileiros;:, 
LUTERO RODRIGUES Setodosos direi

tos fossem observados, se os recursos 

fossem divididos igualmente e se hou

vesse oportunidades semelhantes 

entre os compositores estrangeiros 

e os brasileiros para mostrarem seus 

trabalhos, não teríamos que nos preo

cupar com a reserva de espaços ou a 

criação de rótulos identificando se o 

compositor é ou não brasileiro. 

Porém, infelizmente, a realidade 

não é assim. O compositor brasileiro é 

duplamente penalizado e de maneira 

muito forte . Em primeiro lugar, porque 

temos uma herança cultural- já estu

dada e denunciada por tantos autores 

-que nos leva a desconfiar do mérito 

de tudo o que produzimos aqu i, não 

dando o devido valor ao que é nosso. 

'"' os PADROES 

SINCOPADOS) 

TIDOS COMO 

ELEMENTO 

NACIONAL) 
/ 

EXISTEM TAMBEM 

EM DIVERSAS 

CULTURAS 

MUSICAIS AO 

REDOR DO MUNDO . 

Em segundo, observo certa dose de dis

criminação que o compositor brasileiro 

experimenta lá fora por ser estrangei 

ro. É difícil entendermos isso, afinal, ser 

estrangeiro lá fora é muito diferente de 

ser estrangeiro no Brasil. Aqui sempre 

damos boas-vindas e aceitamos a cul

tura e as influências estrangeiras com 

relativa facilidade, no entanto, o inver

so nem sempre é verdadeiro. 

É por tudo isso que penso ser ne

cessário garantirmos um espaço para 

a nossa música, algo destinado ao que 

poderíamos chamar de "música clás

sica brasileira". Ela existe e precisa de 

proteção, pois nossos compositores 

não têm os mesmo direitos que mui

tos compositores de outras partes do 

mundo têm. 

I LUTERO RODRIGUES 
REGENTE 

Em termos estilísticos, esse con

ceito não chega a ser totalmente real. 

Os compositores alinhados à esté

tica nacionalista até tentaram criar 

algo que nos diferenciasse da grande 

música clássica, procurando conferir 

uma cor brasileira ao utilizar mate

riais provenientes da cultura musi

cal popular- um padrão rítmico, um 

instrumento exótico etc. Mas isso é 

ilusório, pois a música ocidental é um 

grande rio no qual deságuam inúme

ros riachos . Pode até ser que um ou 

outro desses riachos tenha certa cor 

local, mas no final das contas, todos 

acabam confluindo para o mesmo 

imenso e caudaloso rio. 

A tentativa é, até certo ponto, 

ingênua, pois há poucos elementos 

materiais que poderíamos chamar de 

genuinamente brasileiros. Na ques

tão rítmica, por exemplo, os padrões 

sincopados, tidos como elemento na

cional, existem também em diversas 

outras culturas musicais ao redor do 

mundo. Independentemente disso, 

porém, existe algum tipo de identida

de, por mais abstrata que seja, mesmo 

naquelas músicas que lutam para não 

ter"cara" brasileira. Umavezocompo

sitorGilberto Mendes -que nunca teve 

preocupação nacionalista- disse-me 

que, em diferentes países onde sua 

obra foi tocada, pessoas lhe diziam 

que sua música tinha algo de brasilei

ra. E isso não ocorreu pelo fato de ele 

ter usado algum ritmo ou melodia dita 

folclórica, mas sim por algo intrínseco 

e talvez inexplicável. 



FESTIVAL Ta lvez seja /)or isso que, 
quando seja /a hoje de música clássica 
brasileira, ela quase automaticamente 
vem associada à i dei a de mescla entre o 
erudito e o !Jo!Jular, limitando ass im sua 
acepção ao mero crossover. 

LUTERO Para mim é estranho que al

guns músicos e compositores que um 

dia discordaram dos nacionalistas hoje 

busquem incorporar elementos nati 

vos em sua linguagem musical. Mas 

há uma grande diferença entre esses 

com positores e aqueles nacionalistas 

históricos. Estes últimos faziam isso 

por um ideal, digamos, estético. Des

confio que a tendência atual tenha uma 

grande consciência de mercado atrás 

. de si e tenho minhas dúvidas se a nova 

atitude é isenta de outros interesses 

não estéticos. Não vejo a mesma inge

nuidade da proposta nacionalista na 

tendência atual, que sabe muito bem 

aonde quer chegar e o que quer ganhar. 

FESTIVAL Q.ual a im/)ortância que a 
música brasileira deve ter em um fes
tival internacional como o de Cam/)os 
de]ordão~ 

LUTERO À medida que o Festival de 

Campos do Jordão reúne músicos 

profissionais e estudantes de diver

sas partes do mundo, ele se torna um 

veículo para a circulação de música 

brasi leira. Mas é importante ressaltar 

que, historicamente, isso nunca foi 

uma preocupação do Festival, mes

mo quando anos atrás fui seu diretor. 

A explicação encontra-se nas origens 

do Festival, há mais de quarenta 

anos. Naquela época, foram criados 

diferentes festivais mundo afora, 

tanto na Europa pós-Segunda Guerra 

quanto nas Américas. Foi quando se 

consolidaram duas grandes vertentes 

de festivais: o de criação, cujo exem

plo mais famoso é o de Darmstadt, na 

Alemanha, e os de performance, como 

o de Tanglewood, que foi o modelo 

adotado por Campos do Jordão. 

Assim, é lógico que o intérprete, o 

instrumentista virtuose, seja o centro 

' das atenções neste tipo de festival, e 

não a criação musical. Nesse contex

to, a ocorrência da música brasileira 

torna-se eventual, mas, nos últimos 

anos, vejo uma tendência à valoriza

ção da criação contemporânea, o que 

acaba favorecendo de alguma forma 

também a música brasileira. 

FESTIVAL Q.u.a is os /)rinci/)ais desafios 
/)ara os músicos, re.gentes, /)ianistas, 
cantores e instrumentistas ao fazer o 
re/)ertório clássico brasileiro~ 
LUTERO O grande desafio de qualquer 

um que se aventure em nosso reper-

tório é a carência de referências. É 
natural que um intérprete queira pri

meiro ouvir uma nova obra, antes de 

executá-la, mas apenas uma parte 

ínfima de nosso repertório está gra

vada. Outra dificuldade é o acesso às 

obras. A maioria delas não foi editada 

e ainda é tocada a partir de cópias ma

nuscritas. Mesmo as peças editadas 

necessitam às vezes de revisões, algo 

bastante comum em primeiras edi

ções. Nossos compositores, em geral, 

ainda nem atingiram esse estágio. 

Suas obras estão na condição de puro 

manuscrito, e há uma tendência cada 

vez maior, em todo o mundo, de músi

cos e orquestras recusarem-se a tocar 

peças manuscritas. 

O que mais me entristece é cons

tatar que se trata de um repertório 

que cada dia mais surpreende por sua 

qualidade, em todas as épocas e cor

rentes estéticas. É um repertório que 

vale a pena! Tocá-lo é importante não 

apenas do ponto de vista da preserva

ção do patrimônio musical brasileiro, 

mas também é uma ótima alternativa 

em um mercado já cansado de repetir 

e gravar as mesmas coisas. 

O MAESTRO LUTERO RODRIGUES FOI DIRETOR ARTÍSTICO 

DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INV ERNO DE CAMPOS DO 

JORDÁO DE 1987 A 1990. 
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EXPERIMENTAR 
O POPULAR 

VENCIDO O PRECONCEITO) 

AS PESSOAS ESTARÃO 

SEMPRE ABERTAS . 

TEMOS QUE INVESTIR 

NA COMUNICAÇÃO) 

BUSCAR ESPAÇOS E 

FORMAS ALTERNATIVAS 

DE APRESENTAÇÃO. 

JOÃO MAURÍCIO GALINDO 
REG ENT E DA ] AZZ SINFÔNICA 

FESTIVAL Paralelamente a seu traba
lho na Orquestra]ovem do Estado você 
também dirige e rege a Orquestra]azz 
Sinfônica Fale um pouco da proposta 
desta orquestra. 
JOÃO MAURÍCIO GA LINDO Em sua 

essência, a Jazz Sinfônica é uma or

questra experimental. Antigamente 

no Brasil existiam diversas orquestras 

de emissoras de rádio e TV que foram 

muito importantes na música brasi

leira, tanto a popular quanto a erudi

ta. Chegou um momento em que elas 

morreram, e na década de 1980 alguns 

músicos tiveram a ide ia de criar uma 

orquestra para resgatar essa tradição 

e, ao mesmo tempo, apontar algumas 

direções para o futuro. Então cha

maram o maestro Cyro Pereira, ver

dadeira autoridade no assunto, para 

dar início a essa singular empreitada. 

Hoje em dia o grande segredo dajazz 

Sinfônica é sua equipe de arranjado

res e compositores. Estamos criando 

laços com músicos populares de todo 

o mundo. Ou seja, de certa forma, a 

palavra jazz no nome da orquestra 

está errada, pois o que fazemos é mú

sica popular em amplo sentido, de for- · 

te apelo experimental. 



Por conta disso nós naturalmente 

estamos em perpétuo diálogo com as 

mais diferentes práticas musicais, do 

erudito com o popular, e, dentro do 

popular, com a infinidade de ritmos e 

esti los existentes na atualidade . 

FESTIVAL A ]azz Sinfônica já havia 
trabalhado com Ray Lema, com quem 
farão o espetáculo no Festival deste ano . 
Como foi trabalhar com u.m músico tão 
sin9u.lar quanto Lema e como está sen
do o reencontro;> 
GALINDO O trabalho com Ray Lema foi 

muito emocionante, e, quando a orga

nização do Festival propôs o temaMúsi

ca e seus diálogos, logo vi mos que ele era 

a pessoa certa para acompanhar-nos 

em nossa apresentação. Afinal, trata

se de um africano do Congo, que teve 

uma intensa vivência com a música eu

ropeia desde que se radicou na França. 

Suas origens africanas são um ponto de 

partida natural para uma série de diálo

gos com a própria música brasileira. 

Sua música tem melodias encan

tadoras e uma grande diversidade rít

mica. Para este espetáculo, seleciona

mos uma dúzia de músicas de mais de 

cem que ouvimos. A partir daí, nossos 

arranjadores tiraram essas músicas 

de ouvido- algo extremamente difícil 

e trabalhoso- e fizeram os arranjos 

para orquestra, sempre prevendo a 

participação do piano de Lema, claro. 

FESTIVAL Você é também muito co
nhecido e querido pelo público por u.ma 
ativa aproximação com a audiência, re
velada em seu. pro,grama Pergu nte ao 

maestro, na Rádio Cu.ltu.raJM de São 
Paulo. A comunicação entre o músico e 
a plateia é u.ns dos grandes desafios da 
música de concerto atual;> 
GALINDO Acredito que sim. Os veícu

los de comunicação de massa não se 

interessam mais por esse tipo de mú

sica, o que faz com que certos precon

ceitos se estabeleçam. Por exemplo, 

certa vez passei por uma experiência 

bem interessante: estava começan

do na Orquestra Jovem do Estado 

quando fomos à televisão participar 

do Programa livre, apresentado por 

Serginho Groisman. Antes do início 

do programa, quando ele comunicou 

à plateia que nós seríamos a princi

pal atração, todos vaiaram. Prevendo 

essa reação no programa ao vivo, ele e 

eu combinamos que tocaríamos algo 

bem animado. Quando a música aca

bou, a plateia ovacionou, com palmas 

e urros. Todos adoraram e o progra

ma seguiu maravilhosamente, com 

perguntas e interesse pela música 

clássica. Por isso digo que, vencido o 

preconceito, as pessoas estarão sem

pre abertas. Temos que investir na co

municação, buscar espaços e formas 

alternativas de apresentação. No 

bom sentido, uma orquestra sinfônica 

é uma espécie de museu e, como tal, 

deve sempre inovar na forma em que 

apresenta os clássicos. 

A ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA SE UNE AO PIANIS

TA E COMPOSITOR CONGOLÊS RAY LEMA E MOSTRA 

COMPOSIÇÕES DO AFRICANO ARRANJADAS PARA OR

QUESTRA. 9 DE JULHO, 12H30, PRAÇA DO CAPIVARI. 
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, 
MODULAÇOES 
TRANSAMERICANAS 

/ 

NOS ULTIMOS ANOS TOQUEI AO 

REDOR DA AMÉRICA LATINA E 

PERCEBI UMA CULTURA DE VIOLÃO 
/ 

MUITO FORTE. CLARO) CADA PAIS 

TEM SEU SOM PARTICULAR) MAS O 
,.- / 

VIOLAO ESTA SEMPRE INTEGRADO 
' A IDENTIDADE MUSICAL) 

PRINCIPALMENTE NAS DANÇAS . 

FÁBIO ZANON 
VIOLONISTA 

FESTIVAL O violão é um instrumento 
cujo re~ertório naturalmente abran9e 
tanto a música ~o~ular quanto a clás
sica, um instrumento no qual não raro 
é im~ossívelfazer uma se~aração entre 
essas duas ~ráticas . Como é lidar com 
essa característica em seu cotidiano 
como instrumentista::> 
FÁBIO ZANON Particularmente vejo 

essa separação entre o popular e o 

clássico como muito nociva. Ao longo 

da história da música, percebemos 

que o diálogo era mais fácil, mas na 

modernidade essa divisão consoli

dou-se, e, por muito tempo, os vio

lonistas sentiram-se até mesmo um 

pouco diminuídos frente a seus cole

gas clássicos pelo apelo popular que 
o instrumento tem. Eu comecei com 
violão clássico, tocava choro de vez 
em quando com meu pai e acabei por 
fazer o processo inverso da maioria 
dos violonistas. Creio que hoje essa 

nossa característica é um motivo de 

orgulho, estamos na vanguarda. Da

qui por diante, cada vez mais a distin

ção será evitada, a própria formação 

será mais diversificada. O violão esta

va na vanguarda dos acontecimentos 

musicais sem que soubéssemos disso. 

FESTIVAL Nos últimos anos você tem 
viajado bastante ao exterior, tem-se 
a~resentado em diferentes ~aíses. Q_ue 
rece~ção a música ~ara violão e o re
~ ertório brasileiro têm tido nessas salas 
de concerto::> 
ZANON Em termos de repertório na

cional há uma grande vantagem em 

ter um compositor do porte de Heitor 

Villa-Lobos. Seu nome abre cami

nhos, sua obra exerce papel central 

na música violonística internacional. 

De forma geral, toda a música latino

americana para violão é muito bem 

vista pelas audiências europeias e 

norte-americanas. 

O problema é que, quando se fala 

em música latino-americana, além do 

repertório de violão, vem uma imagem 

de música que não corresponde à rea

lidade da produção latino-americana. 

O que sempre procuro fazer quando 

me pedem para tocar música latino

americana e brasileira é mostrar todas 

as vertentes existentes. Se eu mostrar 

música brasileira estarei fazendo algo 

incómpleto, fechando possibilida

des interpretativas. Por isso, procuro 

sempre mostrar desde aquela mais 

nacional e regionalizada até a de van

guarda e internacionalizada. 

No geral, percebo que os compo

sitores Francisco Mignone e Rada

més Gnatalli são muitobem vistos no 



exterior. As pessoas adoram e sempre 

pedem que eu os toque. E o curioso 

é que até recentemente eles não ti

nham sido minha especialidade. Tive 

que os sistematizar em meu repertó

rio por conta do sucesso que fazem 

mundo afora. 

FESTIVAL Nesta edição do Festival você 
rea lizará um recital solo com várias /)eças 
do com/)ositor es/)anhol Fernando Sor. 
Fale-nos um /)ouco da im/)ortân.cia dele 
/)ara o re/)ertório e a técnica violonística. 
ZANON Há uma coisa muito curiosa, 

pois Fernando Sor viveu na virada do 

século XVIII parao XIX, justamente no 

período que chamamos de "época de 

ouro do violão". Realmente, no âmbi

to doméstico, a presença do violão era 

bastante forte. Note, por exemplo, a 

iconografia da época. Muitos quadros 

e esculturas mostram pessoas tocan

do violão, especialmente mulheres. 

Era uma prática intensa, e o mercado 

ed itorial para violão na época era sen

sacional, principalmente em Paris e em 

Viena, onde se publicaram partituras 

de novas obras para o instrumento. 

Sor foi o compositor que conquis

tou Paris nesse curto período, logo 

depois das guerras napoleônicas. Sua 

fama logo o levou para Londres, onde 

obteve grande notoriedade, tendo 

sido membro da London Philharmonic 

Society. Sua música era tão querida 

que um balé de sua autoria foi utili

zado para a inauguração do teatro do 

Balé Bolshoi. 

Ele trouxe para o violão aquela es

crita rigorosa de Haydn e Mozart e, ao 

contrário dos compositores da época, 

escreveu tudo com grande detalhis

mo. Sua obra, apesar de pertencer ao 

classicismo, já aponta para o futuro . 

Muito frequentemente sua música 

soa como as Canções sem palavras, 
de Mendelssohn Bartholdy, ou como 

um Schubert tardio. Tem modulações 

arrojadas, e suas sonatas nunca têm 

aquela forma certinha e previsível que 

encontramos nos compositores clás

sicos. São obras com uma forte dose 

de experimentação. Tudo isso porque 

além de ele ser o compositor de violão 

mais atualizado, era também um dos 

maiores violonistas de seu tempo, do

tado de grande perícia técnica. 

FESTIVAL Ainda neste recital está /)re
vista uma série de obras de com/)ositores 
de /)aíses como Brasil, Cuba, Bolívia e 
Para9uai. O que /)aderia unir músicas tão 
diferentes e que ti/)o de diálo9o se esta
belecerá entre elas ao lon9o do concerto:> 
ZANON Cheguei a esse repertório de 

forma muito curiosa. Nos últimos 

anos toquei ao redor da América La

tina e percebi uma cultura de violão 

muito forte . Claro, cada país tem seu 

som particular, mas violão está sem

pre integrado à identidade musical, 

principalmente nas danças. Passei a 

adotar o hábito de preparar uma peça 

de algum compositor local pra o bis, 

enquanto gesto simpático para com 

o público que estava me acolhendo. 

Quando me dei conta, vi que tinham 

em meu repertório umas dez músicas 

com esse colorido latino. Pensei o que 

poderia fazer com isso e, então, decidi 
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fazer essa espécie de suíte transameri

cana, que inclui obras de composito

res norte-americanos e canadenses 

que em breve também integrarão um 

álbum. Parao Festival, em vez de fazer 

uma suíte de músicas argentinas ou 

de um compositor só, resolvi montar 

uma de diferentes nações latino-ame

ricanas e busquei uma peça que fosse 

paradigmática, que mostrasse um 

som muito peculiar daquele país ou 

região. Todas são em forma de dança 

ou de canção. 

Esse conjunto distingue-se subs

tancialmente das Variações sobre folia 
de Espanha e fuga, do compositor me

xicano Manuel Ponce, que também 

constará no recital. Apesar de ser fu n

dador do nacionalismo musical em 

seu país, essa obra encerra um apelo 

universal e é uma das grandes obras 

para violão, certamente nossa maior 

obra no gênero "tema com variações". 

O curioso nessas variações é que Pon

cefaz um apanhado de suas principais 

influências enquanto estudante em 

Paris. Cada uma se remete a uma so

noridade bem específica. 

FESTIVA L Além do recital, você tam
bém se apresentará junto à Orquestra 
Sinfônica Juvenil do Estado de São 
Paulo com a Serenata para violão e 
orquestra, de Mario Castelnuovo Te
desco. Q_uais são as peculiaridades e os 
desafios da peça~ 
ZANON Primeiramente creio tratar

se da estreia brasileira da obra, pois 

até o momento não recebi notícias 

de que ela tenha sido tocada ao vivo 

por aqui. É uma obra pouco tocada no 

mundo. Tedesco é muito famoso por 

seu Concerto n.1, que compôs para o 

violonista Andrés Segóvia e que foi 

um dos primeiros concertos para vio

lão e orquestra sinfônica do século 

XX, inaugurando uma nova fase desse 

gênero. Aqui a ideia é totalmente dife

rente. Como o nome bem diz, trata-se 

de uma serenata, uma peça divertida, 

com temas muito melódicos, uma or

questração leve, muito interessante 

para um concerto ao ar livre. Apesar 

de despretensiosa, a peça encerra 

um desafio, pois o violão não tem um 

papel tão dominante assim . Ele a or

questra estabelecem um rico diálogo. 

FÁBIO ZA NO N A BORDA O VIOLÃO IBERO-AMERICANO, COM OBRAS 

DO ESPAN H OL FERNA ND O SOR, DO BRAS IL EIRO RADAMÉS GNATTALI 

E DO ME XICANO MANUEL PONCE . 31 DE JULHO, l 7 H, CAP EL A DO PA

LÁCIO BOA VI STA . 

Tem-se a impressão de que o violão 

faz o papel de uma pessoa tocando 

uma serenata, e a orquestra, o papel 

do ambiente. Como o violão não está 

tão na frente o tempo inteiro, em mi

nhas intervenções tenho que me es

forçar para deixar minha marca. 

FESTIVAL Q_uando um concertista se 
apresenta com uma orquestra é sempre 
bem-vinda a tradição do bis solo, mo
mento afjuardado !Jela !Jlateia Como 
você escolhe e prepara seus bis~ 
ZANON Olhe, vou contar um segredo: 

eu não os preparo. Dá um azar des

graçado fazer isso. Se eu preparo o bis 

acho que as pessoas não vão gostar, 

que não vão pedir mais. Naturalmen

te sei de cor muitas músicas e, na hora, 

dependendo da reação do público, 

lembro de alguma coisa e toco. Com 

isso crio um importante vínculo com 

os espectadores, com o que estão sen

tindo. É isso que determina a escolha 
de meus bis. 
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VERTENTES 
I 

RITMICAS 

FESTIVAL Gostaria que você falasse um 
pouco do trabalho à frente da Camerata 
Antiq ua. 
WAGNER POLISTCHUK Comecei esse 

trabalho em maio do ano passado, 

contando com um plano de reestru 

turação da orquestra, de revigorá-la, 

tentando trazê-la a um nível nacionaL 

Ano passado mexemos na seção de 

cordas, incorporamos novos solistas, 

e o grupo cresceu de quinze para deze

nove. Este ano modificaremos o coro, 
passando de dezesseis para vinte. A 

Camerata Antiqua tem uma forma

ção diferenciada. É um grupo formado 

apenas por instrumentos de cordas e 

pelo coro, sem madeiras nem nada. O 

grupo existe há trinta e seis anos. Eles 

estavam sem direção artística há al

gum tempo; no ano passado comecei 

a desenvolver esse trabalho. 

Seguimos a programação que já 

existia, este ano a programação é 

/ 

NO SS O DIALOGO 

É EXATA M ENTE 

ESSE : O 

INSTRUMENTAL 

E O VOCAL. 

ENTÃO 

ALTERNAREMOS 

AS PEÇAS-

UMA PARA 

ORQUESTRA) 

UMA PARA 

CORO) UMA 

PARA OS DOIS. 

minha. Aumentamos o número de 

, concertos de dezesseis para vinte e 

um, teremos participação na Sala 

São Paulo, na temporada da OSESP, 

no Festival de Campos do Jordão e 

em outros projetos bastante diver

sificados. Por exemplo, no próximo 

programa teremos apenas composi

tores russos e cantaremos em russo. 

Sempre procuramos ter um tema por 

programa. Já fizemos um primeiro de 

música brasileira e o segundo será em 

agosto, então decidi aproveitar este 

que tem bastante a ver com o Festival. 

WAGNER POLISTCHUK 
REGEN T E DA CAME RATA A NTI Q UA 

FESTIVA L O pro.grama da Ca merata 
Antiqua é composto por obras de com
positores brasi leiros, todos tidos como 
nacionalistas . Co mo você analisa as 
diferentes visões de cada um deles, le
vando em conta que todos imprimem 
características bem particulares? 
POLISTCHUK Vamos mostrar diversas 

vertentes. Cervo tem uma coisa muito 

rítmica. Já Hudson Nogueira é harmo

nicamente mais tradicional, explora rit

mos mais brasileiros, cantos em línguas 

indígenas. E com a Bachianas n.9 fare

mos uma algo diferente: essa é a única 

peça para a qual Villa-Lobos escreveu 

duas versões, uma para orquestra de 

cordas e uma para coro. Faremos as 

duas juntas, utilizando todo o potencial 

de nossa formação. Caminhamos por 

todas as possibilidades da música brasi

leira. Nosso diálogo é exatamente esse: 

o instrumental e o vocal. Então alterna

remos as peças- uma para orquestra, 

uma para coro, uma para os dois. 

A CAMERATA ANTIQUA APRESENTA OBRAS DE COMPOSITO

RES COMO HEITOR VILLA-LOBOS, ERNST WIDMER, DMITRI 

CERVO E HUDSON NOGUEIRA, QUE PÕE EM DIÁLOGO O CORO 

E AS CORDAS . 10 DE JULHO, 12H30, PRAÇA DO CAPIVARI. 
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TERRENOS 
I 

50 LIDOS 

A 

SOMENTE UM GENIO 

COMO BEETHOVEN 

PODERIA TRADUZIR 

ESSES SENTIMENTOS 

EM MÚSICA E 
A 

AINDA REVERTE-LOS 

TODOS EM UM 

DESENVOLVIMENTO 

DE IDEIAS E NA 
/ ,.-

PROPRIA INJEÇAO 

DA INTENÇÃO DE 

UMA NOVA FORMA 

MUSICAL MAIS 

COMPLEXA. 

CARLOS MORENO 
REGENTE DA ORQUESTRA 
SIN FÔ NIC A DE SAN TO AND RÉ 

FESTIVAL O concerto da Orquestra Sin
fônica de Santo André tem uma clara 
tematização em torno da ópera, com 
aberturas de obras de Wagner, Mikhail 
GlinkaeCarlosGomes. Dequeformaes
sas peças puramente sinfônicas evocam 
as óperas que precedem~ 

CARLOS MORENO Tratando especifi

camente dessas aberturas, elas se

guem a tradição de ser síntese dos 

enredos das óperas às quais perten

cem. Todas as obras que tocaremos 

têm em comum o amor como linha 

dramática, e aí temos o ponto de en

contro entre elas, evidenciando a na

tureza humana quanto à apreciação 

dessa manifestação musical. Cada 

personagem é representada por seu 

respectivo tema musical ou ainda 

blocos de orquestração que indicam 

a atmosfera da situação psicológica 

vivida no desenrolar da ópera. 

FESTIVAL Paralelamente a esse repertó
rio de cunho mais romântico, o concerto 
abre com a Sinfonia n.1, de Beethoven, 
compositor tido como grande referência 
para toda a música feita ao longo do sé
culo XIX De que forma o gérmen da pro
posta beethovniana pode ser percebido 
em sua primeira sinfonia~ 

MORENO O movimento que antecede 

o opus da Sinfonia n.1 de Beethoven 

já evidenciava, na época, o gênio 

sinfônico que se faria descobrir. Sua 

primeira sinfonia foi composta em 

18oo e corajosamente apresentada 

em Viena, território de sucesso de 

nada mais, nada menos que Mozart 

e Haydn. Imagine-se a expectativa, 

o peso, a responsabilidade gerada 

por essa situação. Somente um gênio 

poderia traduzir esses sentimentos 

em música e ainda revertê-los todos 

em um desenvolvimento de ideias 

e na própria injeção da intenção de 

uma nova forma musical mais com

plexa. Quando escutamos os primei

ros acordes da sinfonia, sentimo-nos 

surpresos e sem noção de para onde 

iremos. Foi justamente por isso que 

Beethoven tanto agradou e agrada, 

pois ele sempre nos leva a terrenos 

sólidos e paradisíacos. 

A SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ APRE

SENTA OBRAS DO RUSSO MIKHAIL 

GLINKA, DOS ALEMÃES WAGNER E BE

ETHOVEN, DO FINLANDÊS JEAN SIBE

LIUS E DO BRASILEIRO CARLOS GOMES. 

17 DEJULHO, l6H, PRAÇA DO CAP IVARI. 



LITERATURA 
ORQUESTRAL 

AO FINAL) 
I 

EDIPO DECIFRA 

O ENIGMA 

E A ESFINGE SE 
I 

AUTODESTROI. 

MARCOS SADAO SHIRAKAWA 
REGEN TE DA BANDA SI NFÔNICA 
DO ESTADO DE SÃO PAU LO 

FESTIVAL Fale sobre o prowama que 
a Banda Sinfônica do Estado fará no 
Fest ival 
MARCOS SADAO SHIRAKAWA No 

programa da banda existem alguns 

diálogos. Em primeiro lugar, são com

positores que escreveram músicas 

sobre outros países. Na primeira peça, 

Abertura Cubana, de George Gershwin, 

temos um americano fazendo música 

cubana. A segunda peça é um concer

to para dois instrumentos, e o diálogo 

entre eles é evidente. Já a terceira, The 
Riddle of the St:>hinx, de Rafael Forte, 

conta uma história passada na cidade 

grega de Tebas, onde uma esfinge ma

tava as pessoas que não descobrissem 

seu enigma: qual animal anda com 

quatro pernas de manhã, duas pernas 

à tarde e três pernas à noite? A respos

ta é o homem (em suas três idades). Ao 

final, Édipo decifra o enigma e a esfin

ge se autodestrói. Faremos também o 

segundo movimento de uma peça de 

' Alfred Reed, compositor norte-ameri

cano muito importante para a forma

ção da banda sinfônica, que dedicou o 

segundo movimento de suaSinfonia n.s 
a um tema japonês. Do mesmo autor, 

faremos a Segunda Suíte, também cha

mada de "Latino-mexicana". São vários 

ritmos da América Central: baracha, 
tango, IJaso doble. É uma peça bastante 

festiva, bastante alegre para se tocar 

em uma praça. E mais uma vez temos 

diálogo entre as nacionalidades. 

SHIRAKAWA Am bos já vieram ao Bra

sil, inclusive regendo a Banda Sin fô

nica do Estado. Eles são os maiores 

especialistas na composição para 

banda sinfônica. Reed é americano 

e H idas, húngaro. Rafael Forte, tam

bém americano e ainda vivo, segue 

essa mesma linha dos dois. 

FESTIVAL Entrevistamos Mônica Giar
dini e elafalou de como o repertório de 
banda sinfônica está se renovando. 
SHIRAKAWA A literatura orquestral 

já tem vários séculos. A banda, ape

sar de ser uma coisa muito antiga, 

era composta apenas por clarinetes e 

flautas- sem oboé, fagote, piano, con

trabaixo, harpa etc. O repertório para 

ela é bastante recente. Apenas de uns 

cinquenta anos pra cá passaram a es

crever para essa formação específica. 

Se alguém toca a Q_uinta de Beethoven, 

todos conhecem, mas se tocar a Q_uinta 
de Reed, ninguém conhece. É nosso de

ver divulgar esse repertório. E, apesar 

de não tocarmos compositores bra

sileiros no programa do Festival, hoje 

em dia muitos também estão se dedi

cando a escrever para Banda Sinfônica. 

FESTIVAL Isso é inclusive mérito da pró
pria Banda do Estado, que frequente
mente encomenda peças. 
SHIRAKAWA Encomendamos peças 

sempre com essa preocupação. Mas, 

para não fugir da ide ia de diálogos do 

Festival, pensei nessa linha de com-

FESTIVAL Reed e Hidas são dois com- positores. 

positores bastante importantes para a 
banda sinfônica, certo? 

A BANDA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO TRAZ OBRAS ORI

GINAIS E ARRANJOS PARA BANDA SINFÔNICA DE COMPOSITORES 

COMO GEORGE GERSHWIN, FRIGYES H IDAS, ALDO RAFAEL FORTE 

E ALFRED REED. 24 DE JULHO, 12H30, PRAÇA DO CAPIVARI. 
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O SÉCULO XIX FOI INTENSO, 

PARTICULARMENTE PARA 

A MÚSICA. DESFEITA A 

PREVALÊNCIA DO AMBIENTE 

ARISTOCRÁTICO, SEM O 

VÍNCULO OBRIGATÓRIO 

ENTRE A MÚSICA E A 

IGREJA, OS MÚSICOS SE 

VIRAM LANÇADOS NO 

MUNDO. ENTREGUES A 

SUAS INDIVIDUALIDADES, 

AVENTURARAM- SE POR 

CAMINHOS PESSOAIS, 

SEJA EM BUSCA DE UMA 

ORIGEM PERDIDA, SEJA NA 

TENTATIVA DE ENCONTRAR 

UMA SÍNTESE PARA A 

TOTALIDADE DAS COISAS. 

A POESIA DIALOGOU COM 

A MÚSICA, QUE INTERAGIU 

COM A FILOSOFIA, QUE 

RESSOOU NA PINTURA, QUE 

FLERTOU COM O TEATRO. 

O ROMANTISMO FOI UM 

T EMPO DE VIRTUOSES, DE 

I NSTRUMENTISTAS CADA 

VEZ MAIS ESPECIA LIZA DOS, 

QUE SE REÚNEM NA 

ORQUESTRA SINFÔNICA. 

DEPOIS DE BEETHOVEN, 

INTRINCADAS RESSO

NÂNCIAS SURGIRAM E 

SE FUNDIRAM, ENTRE 

CHOPIN, SCHUMANN E 

MAHLER, COMPOSITORES 

HOMENAGEADOS NESTE 

FESTIVAL, E TAMBÉM LISZT, 

SCHUBERT, BRAHMS E 

WAGNER . A BUSCA DE UMA 

ARTE TOTAL. O FESTIVAL TEM 

UMA RICA PROGRAMAÇÃO 

DE COMPOSITORES 

ROMÂNTICOS, CADA 

QUAL COM SEU UNIVERSO, 

AQUI MODALIZADOS PELO 

OLHAR DOS MÚSICOS 

QUE OS INTERPRETAM . 
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O PURO E O 
ABSOLUTO, 
O BELO E O 
SUBLIME 

TODO GRANDE 

COMPOSITOR 
/ 

E CAPAZ DE TER 

DENTRO DE SUA 
/ / 

PROPRIA MUSICA 
/ 

A MUSICA DE 

OUTRO ABRIGADA 

DEFORMA 

GENEROSA E 
/ 

FRUTIFERA. 

FESTIVAL Os compositores homenage
ados este ano - Chopin, Schumann e 
Mahler- constru{ram suas identidades 
musicais a partir de um intenso diálogo 
com outros compositores. De que forma 
os diálogos desse c{rculo de influências 
se toma sens{vel na obra musical deles;:, 
ARTHUR NESTROVSKI Nesse tipo de 

relação temos presenças e ausências 

de diversos autores, uns dentro dos 

outros, e parte dessa presença pode 

ser percebida de forma específica e 

pontual, no caso de citações - por 

exemplo, um pequeno trecho da obra 

de outro compositor surge na peça de 

um colega-, ou pela influência direta 

e concreta da obra de um músico so

bre a obra de outro. 

E há outro tipo de cruzamento, 

mais interessante, que é quando se 

percebe dentro da obra a obra de ou
tro, que talvez o próprio autor não 
reconhecesse. Isso, para nossas vidas 
de ouvinte ou leitor, é umas das co isas 

I 
ARTHUR NES:ROVSKI 
DIRETOR ARTISTICO 
DAOSESP 

mais interessantes, pois muitas vezes 

nos apercebemos de certas caracte

rísticas de um autor a partir da obra de 

um segundo autor, na qual o primeiro 

está presente de alguma forma. 

Quando escutamos uma peça de 

Mahler, por exemplo, há momentos 

em que ele cita Beethoven, Wagner e 

até a música popular e trivial de seu 

tempo, paranãofalarde ruídos e fenô

menos sonoros em si. Isso é algo que 

tem a ver com uma vontade explícita 

e um projeto estético e intelectual do 

compositor de abarcar todo um mun

do sonoro de seu tempo, inclusive no 

que ele tem de elementos mais con

flitantes, e fazer desse conflito parte 

significativa do que a sua música tem 

a dizer. É caso raro um compositor que 

consiga, dentro da sua obra musical, 

absorver todo tipo de outras informa

ções musicais e colocá-las em choque 

umas com as outras, sem com isso 

perder por um só compasso sua iden

tidade musical. 

Há também outros tipos de diá

logos: aqueles com o fantasma que 

o compositor não controla, quando 

você escuta dentro de um autor a 

voz de outro, que podem ser de dois 

t ipos. Em um, você escuta na obra de 

um autor menor a poderosa sombra 



de um autor maior. Isso vale para 

qualquer forma de arte, e é um tipo 

de influência muito clara de perceber. 

Mas o mais interessante é quando 

você tem autores capazes de resis

tir justamente às influências mais 

profundas desses fantasmas . Você 

consegue perceber em sua obra a 

presença de um autor sem que esta a 

domine, quando ele é forte o suficien

te para colher, dentro de sua música, 

a música de outros, sem que isso seja 

uma pressão insuportável. 

Um autor torna-se grande - e isso 

é para poucos,- quando é capaz de su

portar a pressão de toda a música que 

vem do passado, especialmente da

quelasquetem maiorinfluênciadireta. 

No caso de Chopin, Bach é um exemplo 

de algo consciente e trabalhado por 

ele. Na época, Bach não era tão conhe

cido quanto hoje, e agora que apren

demos a ouvi-lo e entendê-lo melhor, 

por conta do tempo que passou e de 

estudiosos que nos ensinaram. Pas

samos a perceber quanto de contra

ponto bachiano está presente dentro 

da obra de Chopin. Esse é um tipo de 

diálogo que Chopin tinha claramente 

com o cravo bem temperado de Bach. 

Esse tipo de diálogo, Chopin também 

travou com as óperas de Vincenzo 

Bellini, cuja sonoridade é bastante 

presente em várias de suas obras. 

Apesar de Schumann ter travado 

um intenso contato com a obra de 

Chopin - tendo inclusive sido o pri

meiro a escrever sobre o artista e seu 

gênio no jornal de música que publica

va - , ele acaba por dialogar de forma 

muito mais intensa com Franz Schu

bert. Por exemplo, no movimento fi

nal do Concerto para piano e orquestra 
há uma linda passagem na qual o pia

no se desgarra da orquestra que para 

mim é uma espécie de sonho schuber

tiano. E não é mera citação referência, 

mas um compositor falando de igual 

para igual com o outro. 

Todo grande compositor é capaz 

de ter dentro de sua própria música 

a música de outro abrigada de forma 

generosa e frutífera. 

JORGE DE ALMEIDA Também é impor

tante lembrar que Chopin, Schumann 

e Mahler estão em momentos diferen

tes. Em música há uma característica 

fundamental em todo o romantismo, 

mas principalmente nesses três compo

sitores que, por acaso, estamos come

morando: os três são entusiasmados 

porBach e assombrados por Beethoven. 

' ALGO PROPRIO 

DO ROMANTISMO 

É A DILUIÇÃO 

CONSTANTE ENTRE AS 
A 

ARTES E OS GENEROS 
' ARTISTICOSJ E 

PODEMOS PENSAR 

NA INTENÇÃO 
' PROGRAMATICA 

COMO UMA IDEIA 
' POETICA OU VISUAL 

QUE CONTRIBUI PARA 

A ORGANIZAÇÃO 

MUSICAL. 

I 
JORGE DE ALMEIDA 
PRO FESSOR DO DEPARTAMENTO 
DE TE ORIA LITERÁRIA E 
LITERAT URA COMPARADA 
DA FFLCH/USP 
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Entusiasmados por Bach, pois 

precisamos lembrar que a imagem 

que temos dele hoje é muito diferente, 

mediada por uma tentativa de recons

trução historicista do período barro

co. Mas Bach estava sendo redesco

berto de forma muito viva no século 

XIX. Chopin o tinha como referencial 

de tradição pianística, não apenas 

pelo contraponto, mas também pelo 

lirismo, algo muitas vezes cancelado 

por uma noção que ainda vê a obra de 

Bach de uma maneira por demais ob

jetivista, matematizante, perdendo 

de vista um lirismo que alijá se esboça 

em meio a toda uma arquitetura ex

tremamente configurada. 

Em Schumann, Bach é referência 

constante, nas fugas que ele esboça 

em vários momentos de sua vida. No 

acompanhamento do piano de várias 

das canções, percebemos um trabalho 

de contraponto que lembra muito as 

cantatas de Bach, os comentários dos 

sopros do oboé e dos baixos contínuos 

à linha vocal. E o próprio Schumann 

estudava e era fascinado por Bach. 

Aliás, estudar Bach foi algo que 

Mahler também fez, apesar, de isso 

ser pouco sabido. Ele passou os anos 

de 1901 e 1902 estudando Bach, algo 

registrado em várias de suas cartas 

e pelos arranjos que fez sobre obras 

dele. A presença de Bach nas sinfo

nias ns. s, 6 e 7 é muito clara, embora 

o contraponto de Mahler seja muito 

diferente, com linhas melódicas de

senvolvidas de outra forma, sem uma 

base harmônica preestabelecida. 

Os três tinham essa influência, que 

se reverbera em uma arquitetura ex

tremamente pensada, complexa, na 

qual parece não haver nenhum exces

so. Mas os três estavam assombrados 

por Beethoven, que tinha levado ao 

limite a forma sonata, as sinfonias e o 

concerto para piano. Toda essa gera

ção fica conscientemente impactada 

pelo Beethoven da última fase. Como 

lidar com aquilo? As soluções são as 

mais diversas, mas o fato é que tam

bém o fantasma de Beethoven uniu 

Chopin, Schumann e Mahler. 

FESTIVAL Q_uando falamos de composi
tores do século XIX e da virada para o 
século XX, muito de suas obras tem, em 
maior ou menor medida, uma dimensão 
poético-programática, na qual a mú
sica acaba por se remeter a elementos 
de fora, como uma imagem ou emoção, 
sugeridas pelo título. De que forma isso 
ocorre na obra de Chop in, Schumann e 
Mahler:> Em que medida isso os diferen
cia ou os aproxima:> 

ALMEIDA Temos que tomar cuidado 

ao pensar nessa separação, contex

tualizando o problema. Nós, músicos, 

temos uma visão um tanto restrita do 

que era a música programática e ten

demos a exaltar aquilo que se chama 

de música absoluta, em função de 

toda uma tradição teórica que valori

za a autonomia da música, uma gran

de conquista do século XIX que veio 

desembocar no século XX. 

Mas há uma zona cinzenta en

tre esses dois extremos, que é muito 

colorida, pois a música programáti

ca é também, em alguns casos, não 

apenas uma tentativa ingênua e um 

pouco tosca de retratar musicalmen

te obras literárias, pictóricas. Algo 

próprio do romantismo é a diluição 

constante entre as artes e os gêneros 

artísticos, e podemos pensar na in-



tenção programática como uma ide ia 

poética ou visual que contribui para a 

organização musical. Encontraremos 

isso com pouca força em Chopin, mas 

com substância em Schumann e ainda 

mais em Mahler. 

NESTROVSKI Existe uma espécie de 

prurido de falar da música de progra

ma como se fosse uma diminuição, o 

que vem de uma postura intelectual 

teórico-acadêmica do século XX de de

fender uma música autônoma, pura, 

como se isso pudesse existir. Por exem

plo, uma canção de Chico Buarque. Ele 

jamais escreveu uma letra sem que 

a música existisse antes. Quando se 

ouve uma canção, você diz que é músi

ca descritiva, mas a música veio antes, 

e isso ocorre com a maior parte da mú

sica popular, na qual a letra é feita com 

base em uma composição. 

O mundo do compositor pode 

estar e provavelmente está sempre 

ligado a outras naturezas. Isso me 

parece óbvio, mas curiosamente não 

é óbvio em escolas de música, onde 

por uma conveniência pedagógica se 

separa as coisas de forma radical. Em 

diferentes lugares do mundo há cur

sos de ópera sem ao menos uma aula 

sobre teoria literária ou dramaturgia. 

Estuda-se apenas construção musi

cal, com uma leitura geralmente mui-

to rasa do texto literário, como se ele externa como um conteúdo semân-

servisse apenas para a composição da ti co dado para além da determinação 

música. Esquece-se de que muitas ve- interna. O absoluto é isso, tudo está 

zes os autores são poderosos leitores 

de uma obra literária, e é impossível 

entender uma óperas de grande por

te sem ter uma atenção minuciosa, 

responsável, competente e aprofun

dada do texto. As coisas só estão des

ligadas no mundo pedagógico. Isso é 

' uma falha da nossa forma de estudar e 

ensinar música; é impossível estudar 

canções ou óperas sem ter a capacida

de de compreender seus textos. 

ALMEIDA Lembremos que existe uma 

grande diferença entre música pura 

e música absoluta, que precisa ser 

compreendida. O conceito de música 

absoluta está relacionado ao concei

to do absoluto na filosofia do idealis

mo alemão, que não pode ser confun

dido com o puro. O absoluto engloba 

tudo em uma forma diferenciada, que 

se vale por si só. Assim a música ab

soluta engloba tudo, inclusive a mú

sica programática, algo que em tese 

a ideia de música pura - tal como 

certos gêneros do classicismo, como 

a sonata e a sinfonia- não abarcaria. 

No entanto, na prática, não existe 

tal música pura, e há uma discussão 

da questão formal sem a referência 

contido na música. Mas, se tudo está, 

então o externo também está, e a me

diação é necessária. Daí falarem puro 

é diferente de falar em absoluto. 

NESTROVSKI Em um contexto educa

tivo, tal como é o do Festival de Cam

pos do Jordão, pode ser mais impor

tante para o estudo de uma partitura 

a leitura de uma obra literária ou filo

sófica que a análise detalhada de um 

encadeamento harmônico. 

ALMEIDA Isso tanto é verdade que 

basta lembrar a célebre conversa que 

Mahler teve certa vez com alguns 

alunos de Schoenberg. Em um dado 

momento, um deles perguntou: "o 

que o senhor nos recomenda para o 

estudo do contraponto?"; e ele res

pondeu: "leiam Dostoiévski". Então, 

outro aluno, nada menos que Anton 

Webern, disse: "perdão, mas nós te

mos Strindberg". Isso prova como a 

referência literária era muito impor

tante no passado. 

Mas voltando para Chopin, Schu

mann e Mahler, temos hoje um grave 

problema de visão romanceada falsea

doradacomplexidade individual desses 

compositores. Estamos acostumados a 
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ter uma visão romântica melosa deles, 

principalmente de Chopin e Schu

mann e de suas tragédias. A vida dos 

três foi realmente trágica, porém em 

um sentido muito mais profundo do 

que o que mostram os filmes que dão 

a ide ia de que o músico é um sujeito 

desprovido de cérebro, como dizia 

Schoenberg- aliás, vale a pena lem

brar que Beethoven assinava as car

tas como "proprietário de um cére

bro". Os músicos têm cérebro, e esses 

músicos tinham. Schumann escreveu 

quinhentas páginas de críticas mu

sicais e literárias. Mahler era extre

mamente culto e estava inserido em 

um mundo de conhecimentos que 

não pode ser reduzido a uma questão 

amorosa. Todos os três são reduzidos 

a meros mal-amados e doentes. Pre

cisamos lutar contra essa imagem, 

que acarreta uma audição ingênua de 

suas obras. 

NESTROVSKI Em suma, não dá para 

ser um músico realmente interes

sante e original - exceto em casos 

absolutamente excepcionais -, sem 

perceber e compreender a verdadeira 

riqueza e beleza de buscar outras fon

tes . Para entender Villa-Lobos, preci

samos ouvir a música francesa de sua 

época e a obra de Stravinsky. É tam
bém fu ndamentallermos Machado de 
Assis e Mário de Andrade! 

FE STIVAL Vocês mencionaram a impor
tância da canção na obra dos composi
tores homena9eados. De que forma isso 
acontece na música de compositores tão 
diferentes entre s i ~ 

ALMEIDA Vale a pena ressaltar que a 

canção é crucial nos três. Em Schu

mann- provavelmente o maior com

positor de Lieder, ou seja, de canções 

românticas alemãs- há um diálogo 

constante entre as canções e a músi

ca instrumental, seja para piano, seja 

música de câmara. No caso de Mah

ler isso é também importante em 

suas sinfonias. Em Chopin a relação 

é extraordinária, pois várias de suas 

obras para piano são quase canções 

sem palavras. 

NESTROVSKI Dito isso, não posso 

deixar de fazer um comentário. Es

tamos tão acostumados com a can

ção brasileira que nem percebemos a 

excepcionalidade de nosso acervo de 

canção popular. 

Depois de Dorival Caymmi, Schu

mann é o maior compositor de can

ções que já existiu. É imensa a quali

dade, o grau de invenção poética de 

autores como Chico Buarque, Caeta

no Veloso, Vinícius de Moraes, Gilber

to Gil e DorivalCaymmi, um repertório 
que conhecemos de criança e que con
tinua sendo popular, embora já não 
esteja nos meios de comunicação de 
massa. Esse repertório é de umasofis-

ti cação poética tão grande, imbricado 

com uma correspondente riqueza de 

invenção melódica e harmônica que 

só se encontra em momentos muito 

específicos da história da música. Um 

deles é justamente o início do roman

tismo alemão. 

O tipo de relação entre poesia e 

música existente nos Lieder de Schu

mann ou Schubert é exatamente, 

em outro contexto, o mesmo tipo de 

relação poético-musical encontra

da em Chico Buarque. Sem nenhum 

exagero: o contexto é diferente, a 

intenção é diferente, mas a rique

za da relação entre poesia e música 

em compositores como Schumann e 

Schubert quando estão musicando 

versos de poetas contemporâneos 

seus é a mesma que constatamos em 

vários autores brasileiros . 

O que está por traz de tudo isso é 

a percepção de um acervo de música 

popular que tem de ser reconhecido 

e cultivado no mesmo plano e com 

apreço semelhante ao que temos pe

los grandes compositores. No Brasil 

estudamos isso no curso de literatura, 

não em uma escola de música. Acho 

importante frisar que grande parte do 

repertório brasileiro, tanto o clássico 

quanto o popular, é carente de estudos 

à altura do que temos. Temos carência 

de edição e revisão de partituras. Há 

sinfonias do Villa-Lobos que sequer 

estão editadas! É importante não per

dermos o foco de que t emos condições 



e o privilégio de desenvolver trabalhos 

musicais em um plano cosmopolita, 

bem informado, lembrarmos que es

tamos no coração do Brasil. 

É preciso não ter receio de assumir 

exatamente a posição periférica na 

qual estamos. A falta de coragem de 

percebemos nosso lugar no mundo 

é o que nos deixa desfavorecidos em 

relação ao nosso próprio acervo. Pre

cisamos manter outro tipo de diálogo: 

o diálogo entre o local e o estrangeiro, 

pensado sem ingenuidade, sem com

placência e provincianismo, tendo 

energia e entusiasmo para pesquisar 

e fazer o melhor possível com o reper

tório que precisamos descobrir por 

nós mesmos. Por incrível que pareça, 

a parte mais desconhecida do reper

tório musical continua sendo o nosso 

próprio repertório. Conhecemos mui

to melhor Mahler que Villa-Lobos! 

ALMEIDA Essa é uma questão im

portante, pois inclusive esses três 

compositores têm uma ligação mui

to forte com a tradição popular, que 

foi redescoberta e valorizada de ma-

neira extrema pe lo romant ismo, de 

maneira muito mais complexa do que 

podemos pensar. Lógico, parte disso 

se explica pelo impulso nacionalista, 

mas há também um apreço pela sim

plicidade, uma simplicidade popular 

complexa e, o mais curioso, no mo

mento em que a Europa está perden

do a própria noção de povo, no qual 

passa a deixar de existir aquilo que se 

chama folclore . Um tipo de simplici

dade complexa perpassa a obra dos 

três . Há a intenção de uma simplici

dade que não é simples. 

No início do século passado, Theo

dor Adorno criticou duramente os com

positores europeus que pretendiam, 

àquela altura do processo histórico, 

voltar à composição em estilo popular. 

Mas não podemos esquecer que ele 

valorizava compositores como Béla 

Bartók e Zoltán Kodály, que vinham de 

uma região da Europa onde a música 

popular e a própria ide ia de povo ainda 

estava viva- não era uma reconstru

ção ideológica artificial, e eles tinham 

isso como elemento fundamental em 

suas linguagens musicais. 

No Brasil ainda temos isso como 

algo vivo e encontramos essa simpli 

cidade complexa, não apenas no re

pertório popular- que é, em si, extre

mamente complexo-, mas também 

em compositores como Villa-Lobos 

e Alberto Nepomuceno, nos quais há 

claras referências a gêneros, ritmos, 

canções e estilos da música popular 

brasileira, reconfigurados de modo 

elaborado. De certa forma, essa tra

dição do romantismo perdurou entre 

nós, pois mesmo que o modernismo 

brasileiro tenha rompido com a estéti

ca romântica em vários pontos, man

teve o vínculo com o popular e com a 

redescoberta do sentido de Brasil. 

FESTIVAL Sublime e ironia são dois con
ceitos que permeiam a estética românti
ca. Expliquem um pouco a esse respeito 
e daforma com que isso se faz presente 
na obra de Chopin, Schumann eMahter. 
ALMEIDA Primeiro é preciso ter em 

mente que não se pode apresentar 

esses conceitos de uma forma tão 

concisa, pois eles têm toda uma his

tória no interior do romantismo. Por 

exemplo, o sublime em Kant é muito 

diferente de em Schopenhauer, que 

difere de Schlegel e assim por diante. 

Resumidamente, o sublime tem a 

ver com algo que está além da nos

sa capacidade de compreensão, algo 

que embaralha nossas faculdades, 

não da mesma forma que o belo, mas 

de tal modo que a própria subjetivi

dade se esvai. Por isso o sublime no 

romantismo é muito ligado ao belo 

natural, a grandes tempestades que 

destroem sua própria subjetividade. 

Já a ironia é entendida como uma 

transposição entre gêneros, tons, 

decoros próprios a diversos gêneros, 

estilos e procedimentos . Quando se 

transpõem, mesclam ou desviam es

ses sentidos, há ironia. 

Em Chopin tenho dificuldade em 

percebê-la, mas quando na incrível 

velocidade de algumas de suas valsas, 

que as torna indançáveis, ele eleva ao 

extremo o desvio de um determinado 

procedimento há uma ironia que, para 

um pianista, é algo trágico, pois fica 

muito difícil tocar. 
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O sublime é um abalada visão clás

sica do mundo. Podemos fazer uma 

ligação entre os três compositores 

quando percebemos que neles há um 
jogo constante entre andamentos e 

Em Schumann a ironia está bem ritmos. Há uma tensão e uma diluição 
mais presente, não apenas nas cita

ções, mas também no rompimento 
da expectativa. O mestre da ironia 

musical foi Haydn, que a trabalhava 

na forma de um rompimento brusco 
da expectativa do público. Em Schu

mann temos isso como mais um ele

mento que constitui a riqueza do ro
mantismo da explosão e inclusão dos 

gêneros preestabelecidos. 

Já em Mahler a ironia é onipre
sente. Tem uma carta interessante 

na qual ele diz que a ironia em suas 
músicas tem que se r entendida como 

uma ironia aristotélica, e não socrá

tica. O sentido socrático é o princípio 
de contradição que abala as certezas 

e conduz à verdade. No sentido aris
totélico tem a ver com os extremos: 

a ironia é a coragem de ir aos extre
mos -tanto os extremos para mais 
quanto os para menos-; e sua músi
ca é repleta de extremos. Dimensões 
monumentais do nada adquirem um 
tom camerístico, quase solista. Ex
tremos de dist orção, de intensi dade 
emotiva, nas própr ias ind icações e 

rubricas de interpretação. 

em suas fronteiras, de maneira que 

os contrapõe à tradição clássico-ro
mântica que chega a Beethoven, que 

não ousava tanto nesses termos. Em 

Schumann você tem melodias que não 
cabem na forma clássica. Em Mahler 

isso é uma constante. Certos motivos 

e temas são alongados, encurtados, 
aumentados, apresentados de outra 

forma. Isso dá uma ideia de sublime, 
como uma melodia que não cabe na

quilo que deveria acolhê-la, assim 

como a experiência do sublime não 
cabe em nossa própria subjetividade. 

JORGE DE ALMEIDA É PROFESSOR DO 

DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁ

RIA E LITERATURA COMPARADA DA 

FFLCH/USP. ARTHUR NESTROVSKI É 

DIRETOR ARTÍSTICO DA OSESP, OR

QUESTRA RESIDENTE DO FESTIVAL, 

QUE FAZ NOVE APRESENTAÇÕES. 3 DE 

JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO; 17 DE JULHO, 21H, AUDI

TÓRIO CLAUDIO SANTORO; 18 DE JU

LHO, 12H30, PRAÇA DO CAPIVARI; 21 

DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO; 22 DE JULHO, 21H, AU

DITÓRIO CLAUDIO SANTORO; 24 DE 

JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO; 25 DE JULHO, 12H30, PRA

ÇA DO CAPIVARI; 30 DE JULHO, 21H, 

SALA SÃO PAULO, E 31 DE JULHO, 21H , 

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTO R O, JUN 

TAM ENTE COM A CAM ERATA A BERTA. 



O PRISIONEIRO , 
DACANÇAO 

CREIO QUE A MELHOR 

MANEIRA DE COMPREENDER 
/ 

MAHLER E NOTAR QUE .AO 

LONGO DE SUA OBRA ELE FAZ 

O TEMPO TODO VARIAÇÕES 
/ 

EM TORNO DE SI PROPRIO. 

JAMIL MALUF 
REGENTE DA ORQUESTRA 
EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO 

FESTIVAL Q_,ual é o diferencial entre 
trabalhar com uma orquestra jovem ou 
com uma Orquestra Experimental de 
Repertório em relação ao trabalho com 
uma orquestra tradicional::> 
JAMIL MALUF No caso específico da 

OER, há várias vantagens . Primeira

mente, como temos um teste muito 

rigoroso, admitimos apenas os me

lhores estudantes de música. Esses 

jovens estão em sua fase de ouro e tec

nicamente em dia. Por serem jovens, 

ainda não têm a prática do instrumen

tista mais experiente, em compen

sação têm um frescor e uma dispo-

nibilidade que depois de certa idade 

talvez se apaguem. Como o estudo de 

música no Brasil teve um progresso 

substancial, hoje colho na OER os fru

tos desse trabalho. Atualmente nossa 

leitura está muito avançada, quando 

colocamos uma partitura nova nas es

tantes dos músicos, mesmo uma peça 

difícil como a Sinfonia rt.l de Mahler, 

a diferença entre nossa orquestra e 

uma profissional é praticamente nula. 

Em segundo lugar, é uma orques

tra que experimenta repertório, e, 

assim, tanto o público quanto os mú

sicos já estão predispostos a experi

mentar novos sabores da música sin

fônica. Desde o resgate de uma obra 

raramente executada até a primeira 

audição de uma obra recém-compos

ta, todos os tipos de sabores foram e 

são trabalhados ao longo de nossos 

vinte anos de existência. 

Mas os nossos desafios são os mes

mos de qualquer outra orquestra, isto 

é, continuar com qualidade um traba

lho em um país em que tudo é descon

tínuo em políticas públicas. Se olhar

mos para o Brasil, é impressionante a 

quantidade de orquestras que surgem 

e desaparecem. Entre as que permane

cem, são poucas as que mantêm uma 

saúde artística interessante. A lei que 
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criou a OER foi muito bem escrita, for

neceu-nos uma série de ferramentas. 

Mesmo após vinte anos não tivemos 

necessidade de mudar nada, o que nos 

ajuda a manter o nível. Uma das ferra

mentas é a reavaliação dos músicos, 

feita anualmente. Empenhamo-nos 

muito em manter um ambiente saudá

vel e agradável na orquestra, e mesmo 

alguns problemas - por anos ensaia

mos em um lugar cheio de goteiras - , 

não nos fizeram perder o foco no fazer 

música.Com isso conquistamos um 

público fidelíssimo, interessado em 

nossa proposta. 

FESTIVAL O ~rograma ~ara o Festival é 
totalmente dedicado a Gustav Mahler 
e conta com canções do ciclo A trom

pa mágica do menin o (Des Knaben 

WunderhornJ e a Sinfonia n 1, "Titã". 

De que forma ocorre o diálogo entre es
ses dois gêneros, canção e sinfonia, na 
obra deMahler:> 
MALUF Antes de tudo, é importante 

notar o programa típico da OER. Mes

mo contando com uma sinfonia muito 

conhecida, colocamos também algo 

que se ouve muito raramente, como é o 

caso de A trom11a mágica do menino. Até 

onde temos notícia, isso jamais foi feito 

por algum grupo sinfônico brasileiro. 

Os dois gêneros unem-se pela mú

sica vocal. Mahler foi um compositor 

cuja principal inspiração eram as can

ções, tanto as que ele criou quanto as 

que ouviu. Por mais complexa que seja 

uma estrutura mahleriana, ela sempre 

se remeteaumacanção, aumLied, das 

mais diferentes formas possíveis. Ele 

era uma espécie de prisioneiro da can

ção e justamente por isso foi por muito 

tempo tachado de superficial. 

Esse culto a Mahler é recente na 

história da música. Antigamente ele 

era acusado de utilizar material musi

calmuitoprecário, vulgar e rústico, que 

na verdade são as canções populares. 

Elas foram escritas sobre textos popu

lares, muitas vezes anônimos. Mas os 

textos, na verdade, são absolutamen

te geniais; cada vez que os leio vejo 

como são fascinantes. Existe grande 

sabedoria e encanto nesses textos 

e canções. De certa forma, A trom11a 
mágica do menino é um compêndio do 

que você encontra em todas as sin

fonias de Mahler, mesmo quando ele 

não usa vozes . Várias canções apare

cem inclusive na Sinfonia n.1, e por isso 

selecionei oito das canções que mais 

amo, compondo um ciclo próprio que 

tivesse relação com asinfoniaque será 

apresentada em seguida. 

Esse ciclo de canções foi encara

do pelo próprio Mahler como uma de 

suas raras produções camerísticas, e, 

por isso, penso que é um grande erro 

quando uma orquestra o executa com 

uma quantidade muito grande de 

cordas. Em nosso concerto, quando o 

executarmos, o faremos com poucos 

músicos no palco; para a Sinfonia n.1 
então teremos orquestra completa. 

Creio que a melhor maneira de 

compreender Mahler é notar que ao 

longo de sua obra ele faz o tempo todo 

yariações em torno de si próprio. 

FESTIVAL Ao longo de sua vida, Mahler 
manifestou sistematicamente a~reço 
~elas sinfonias de Beethoven, as quais 
regeu várias vezes durante sua carreira. 
Como se manifesta o diálogo entre Bee
thoven eMahler nas sinfonias:> 
MALUF Mahler foi um grande maes

tro, e isso lhe propiciou uma lucidez da 

história da sinfonia. Ele foi um compo

sitor basicamente sinfônico. E quem 

foi Beethoven no gênero sinfônico? A 

pessoa que lançou o germe do que vi

ria depois. Tudo o que Beethoven pro

pôs Mahler desenvolveu, inclusive as 

possibilidades vocais da escrita sinfô

nica. Mesmo a questão da percussão, 

na qual Beethoven inicia um proces

so de independência, é Mahler quem 

leva a seu ponto culminante. Beetho

ven propõe a entrada da poesia em 

sua Sinfonia n.6, "Pastoral", e Mahler, 

por sua vez, faz da sinfonia uma espé

cie de poema sinfônico, desenvolven-



do umaimagéticadaescuta. O que em 
Beethoven são propostas embrioná

rias Mahler desenvolve e amadure. 

FESTIVAL Após uma vida de obra não 
reconhecida, Mahler surge como uma 
das grandes predileções da audiência 
clássica contemporânea. Por que isso 
ocorre;:, O que Mahler tem a nos dizer 
ainda hoje;:, 
MALUF Acredito que Mahler foi um 
dos compositores que se beneficia

ram com o advento de novas mídias 

como meio de atrair novos públicos. 

Não há dúvida que o uso do Adagietto 
de sua Sinfonia n.s no filme Morte em 

Veneza, de Luchino Visconti, abriu um 

grande leque de possibilidades, cha
mando a atenção do público, que en

tão passou a interessar-se por outras 

obras do compositor. 

Além disso, é fato que as orques
tras ao redor do mundo tocam mais 

Mahler hoje, pois antigamente um 

dos grandes impeditivos de tocar 
Mahler era que o grosso de sua obra 

requer um grande efetivo que nem 

sempre uma orquestra possui . A par
tir do momento em que as orquestras 

passaram a se estruturar melhor 
em torno desse repertório, sua obra 

pôde, enfim, ser programada de for

ma mais regular. 
Acima de tudo, trata-se de um 

compositor sedutor. Mahler nos pega 
pelo coração. Ele é um compositor tão 

cheio de detalhes de escritura, com 

tantas preocupações técnicas, que 
você até pode acreditar que ele é ce

rebral, mas, na verdade, é totalmente 
emotivo. Ele pega a audiência pelos 

sentimentos, e talvez isso se deva jus

tamente à matriz do cancioneiro no 
qual se fundamenta sua obra. Talvez 

seja isso o que o torna tão benquis

to ainda hoje, pois o público tem em 
Mahler uma fonte constante de dife

rentes tipos de emoções. 

A ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO DEDICA SEU 

PROGRAMA TOTALMENTE A GUSTAV MAHLER, UM DOS HO

MENAGEADOS DO FESTIVAL, COM UMA SELEÇÃO DE CAN

ÇÕES DO CICLO DES I<NABEN WUNDERHORN [A TROMPA MÁ

GICA DO MENINO] E A SINFONIA N.l, "TITÃ". 6 DE JULHO, 

21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. 
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I ESCRITA 
RICA 

FESTIVAL No repertório para o Festival 
de Campos do ]ordão você solará o Con

certo para violoncelo de Robert Schu
mann. Q__uais são os principais desafios 
dessa peça:> 
MARC COPPEY Provavelmente esse 

é um dos concertos para violoncelo 

mais belos do repertório. Primeiro, 

porque Schumann é um dos maiores 

compositores da história da música, 

e este é um dos poucos concertos 

para o instrumento do século XIX. 

Trata-se de uma obra riquíssima, na 

qualSchumann põe muito de si e de 

sua vida refletida na dramaticidade 

que a caracteriza, especialmente no 

primeiro movimento. 

Em segundo lugar, isso se alia a 

uma escrita primorosa. Schumann co

nhece bem o violoncelo e seus recur

sos, o que lhe dá bastante liberdade, 

não se importando muito com a difi

culdade que acarreta para o intérpre-

DEVEMOS TOCAR 
/ 

MUSICA ANTIGA 

COMO SE FOSSE 

NOVA> COM NOVOS 

OUVIDOS E OLHOS> 

NÃO COMO EM 

UM MUSEU; DA 

MESMA FORMA> 

EXPERIMENTAR 
/ 

TOCAR MUSICA 

NOVA COMO SE 

FOS S E ANTIGA . 

te. Como qualquer bom compositor, 

ele sabe o que fazer com o instrumen

to, mas também reinventa. 

É curioso notar que esse concer

to não foi tocado durante a vida de 

Schumann, pois o violoncelista que o 

tocaria pela primeira vez disse que era 

difícil demais e que não estava bem es

crito. Isso mostrao quanto Schumann 

estava à frente de seu tempo no que 

diz respeito à escrita. Nessa obra ele 

estabelece um intenso diálogo entre o 

solista e a orquestra, com uma escrita 

mais próxima da música contemporâ

nea, na qual a orquestra é usada com 

lindos tutti, não como mero acompa

nhamento. Schumann era um grande 

admirador de Bach, e em parte a peça 

e sua intrincada polifonia refletem 

isso. Mais que um concerto, temos 

aqui uma escrita de câmara amplifica

da pelo potencial orquestral. 

À parte a alegria de tocar essa ma

ravilhosa obra, o concerto de Campos 

do Jordão é especialmente importan

te para mim, pois o farei sob a regên

cia Yan Pascal Tortelier, filho de um 

dos maiores violoncelistas do século 

passado, Paul Tortelier, que foi um dos 

grandes intérpretes da peça. 

I MARC COPPEY 
VIOLONC E LI STA 



FESTIVAL Como solista você detém um 
amplo repertório, que abranrae desde o 
barroco até a música contemporânea. 
Como lidar musical e tecnicamente com 
estilos tão diferentes:> 
coPPEY Ao longo de minha carreira 

nunca quis opor as coisas e sempre 

evitei rótulos e separações, ainda mais 

entre moderno e tradicional. Quando 

ainda era estudante, tive a oportuni

dade de ter professores que tocavam 

música do século XX e descobri ótimas 

peças para violoncelo solo, inclusive 

para iniciantes. De certa forma, tive 

sorte de ter um professor que me apre

sentou a esse mundo. 

É claro que existem os estilos, pois 

não se toca Bach do mesmo jeito que 

se toca Brahms ou Shostakovitch, e 

esses diferentes estilos são para mim 

verdadeiros diálogos entre tempos. 

É claro, não há como compreender 

Schumann a fundo sem conhecer 

Bach . Mas, se de um lado a compre

ensão do repertório antigo auxilia na 

interpretação daquele posterio r a ele, 

também é verdade que aprender ore

pertório mais recente ajudará a tocar 

o mais antigo. Por isso digo que deve
mos tocar música antiga como se fos

se nova, com novos ouvidos e olhos, 

não como em um museu; da mesma 

forma, experimentar tocar música 

nova como se fosse antiga. 

Como violoncelista, acho que não 

faz sentido especializar-se. Por mais 

que o repertório seja grande, não é tão 

grande quanto o do piano. Ninguém 

podetocartudo, mas é possível tocar as 

principais obras para violoncelo, de to

dos os estilos e épocas. Isso é essencial 

para mim, não poderia viver sem isso. 

FESTIVAL Ao lonrao de sua carreira você 
realizou diversas estrelas mundiais de 
obras compostas especialmente para 
você, e também de vários concertos solis
tas . Afinal, como é o trabalho de prepara
ção de uma peça totalmente nova, ainda 

' sem nenhum passado de interpretação? 
COPPEY É muito emocionante. Às ve
zes fica-se frustrado por não se poder 

comunicar com os compositores do 

passado, e isso, acredite, é uma frus

tração para muitos músicos. Então, 

quando se tem a chance de conhecer 

o compositor é algo maravilhoso, 

uma alegria. Muitas vezes fico ner

voso com a situação: será que ele vai 

gostar? Será que vou desapontá-lo? 

É uma grande responsabilidade ser o 

primeiro a tocar uma peça. 

Posso dizer que de todas as expe

riências que t ive, foi muito bom ver 
que a maioria dos compositores de

monstra grande respeito pelas ideias 

e percepções do intérprete sobre o 

trabalho deles. Eles ficam intrigados 

com o fato de que você possa ter tido 

uma ideia que eles mesmos não tive

ram. Ficam felizes em colaborar com 

o intérprete, e para mim isso é uma 

questão importante. 

FESTIVAL Por outro lado, como é a pre
paração de uma peça conhecida, com 
inúmeras wavações e execuções, como 
as suítes de]ohannSebastian Bach:> 
COPPEY Primeiramente creio que com 

as grandes obras-primas nunca se 

tem uma relação casual, como se um 

belo dia você acordasse e pensasse 

"bem, hoje vou tocar um Bach". É uma 

relação de vida inteira que se estabe

lece com essas músicas. 

Com as obras-primas é natural 

que várias referências tenham sido 

colocadas por outros músicos, e pen

so que é importante, como em qual

quer processo intelectual, ter ciência 

delas . Mas chega um momento em 

que é necessário estabelecer uma re

lação única e íntima com a peça. No 
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meu caso, por exemplo, toco as suítes 

de Bach desde criança. Não quero di

zer que as tocava bem, mas tenho pai

xão por essas peças há tanto tempo 

que elas já estão dentro de mim. É cla

ro que com o tempo você muda o jeito 

de tocar, mas há uma coisa com essas 

obras-primas que não muda: o amor 

que se sente por elas e a necessidade 

que você tem delas. 

É isso que faz você louco o sufi

ciente para achar que tem algo a dizer 

que ainda não foi dito, mesmo com o 

mar de referências que uma peça pos

sa ter. Estamos vivos e queremos to

car e escutar, por isso é preciso viver o 

presente e tentar se sentir suficiente

mente seguro do fato de que nossa vi

são sobre a música do passado é uma 

visão de hoje. 

FESTIVAL Atualmente você toca em 
um raro violoncelo construído em 1711 

pelo luthier veneziano Matteo Goffril
ler. Como esse instrumento chegou até 
você:> Q__uais são as qualidades que afi
zeram optar por ele:> 

COPPEY Não sei explicar, mas quando 

encontrei esse instrumento foi amor 

à primeira vista. Eu não estava procu

rando um instrumento, e isso foi o mais 

surpreendente. É estranho, pois antes 

não acreditava nisso. Quero dizer, não 

com instrumentos musicais! [risos] 

Eu tinha um bom instrumento, 

mas logo que encontrei este senti que 

devia tê-lo, ele soava acima de qual

quer noção que eu tivesse de como um 

instrumento poderia soar. Tem muito 

a ver com amor, mas também com vo

zes. Acredito que a essência do instru

mento é essa: a capacidade de fornecer 

a voz que você quer, de acordo com a 

música que você vai tocar. 

Também tive muita sorte, pois o 

dono do instrumento é um músico 

maravilhoso, que por alguma razão 

gostou de mim e do meu jeito de to

~ar e tornou possível o fato de um dia 

poder tê-lo . Para isso, ele me deu bas

tante tempo para encontrar alguém 

que se dispusesse a comprar o instru

mento para mim, afinal, é muito caro. 

Isso levou um tem pão, mas finalmen

te encontrei uma pessoa generosa 

que o comprou para que eu pudesse 

tocá-lo. É uma história interessante, 

pois foi inesperada e tem muito a ver 

com generosidade e amor pela música 

de todas as partes envolvidas. 

O VIOLONCELISTA MARC COPPEY EXECUTAO CONCERTO PARA VIOLONCELO EM LÁ 

MENOR DE ROBERT SCHUMANN, ACOMPANHADO PELA OSESP. COPPEY TAMBÉM 

MINISTRA MASTER CLASSES. 24 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO, 

E 25 DE JULHO, 12H30, PRAÇA DO CAPIVARI. 
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A 

RESSONANCIAS 

BRAHMS LEMBRA 

MUITO RODIN NO 

SENTIDO DE PEGAR 

A COISA BRUTA) 

TIRAR A FORMA E) 

NO MEIO DAQUILO) 

TRABALHAR 

DETALHES DE PERFIL 

E DE EXPRESSÃO. 

FLO MENEZES 
COMPOSITOR 

FESTIVAL Vamos falar sobre Chopin, 
Schumann e Ma h ler, os três composito
res homenafjeados nesta edição do Fes
tival. Atribui-se a Chopin e Liszt o papel 
de inventores da técnica e da sonoridade 
do piano moderno . Você concorda com 
essa ideia::> 
FLO MENEZES Enxergo Chopin, Schu

, mann e Mahler como três gigantes, 

três monumentos da história da músi

ca. Em relaçãoaostrêsexiste uma limi

tação do ponto de vista da profusão de 

estilos e gêneros em Chopin e Mahler. 

Mahler é um compositor sinfônico, 

Chopin é um compositor pianístico, e 

Schumann abarcou muito mais: a sin

fonia, o oratório, a obra para piano, 

a obra de câmara. Existe uma multi

plicidade de vertentes de atuação em 

Schumann que supera em muito a li

mitação da produção de Chopin e de 

Mahler. No caso de Mahler, tirando as 

canções de juventude e o quinteto que 

ele fez inicialmente, restam apenas 

sinfonias que surgem como restrição 

pela totalidade do mundo. A sinfonia 

é a orquestra, é abarcar o mundo todo, 

comoMahlerqueria. É a multiplicidade 

de uma paleta de timbres que lhe per

mitisse a organização do pensamento 

que ele já tinha incubado por uma es

critura de simultaneidade, de cama

das. É, sim, uma opção restritiva por 

um lado, mas por outro é restritiva a 

partir de algo totalizante: a orquestra. 

Em Chopin existe o caso agudo de 

uma restrição que não abarca o mun

do: a restrição ao piano, só possível 

para o compositor do século XIX. Em 

pleno romantismo, um homem debi

litado conseguia tocar piano. Se fos

se o piano atual, não conseguiria. O 

piano na época de Chopin tinha um 

mecanismo bem mais frágil e não exi

gia tanto do músico. A obra de Cho-

e a simultaneidade de timbres e de es- pi n é também a mais sentimental, 

crituras em camadas, que foi a escolha mais melódica e mais palatável para 
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o senso comum. Consequentemen

te, é uma presa fácil para um enten

dimento vulgarizante e limitador da 
linguagem da composição, além de 

ser uma obra mais limitada do pon
to de vista dos gêneros que a obra de 

Schumann e Mahler. Mesmo assim, 
é um monumento. O que Chopin fez 

com a harmonia poucos conseguiram 
na época. O pensamento da escritura 

pianística como tecido de construção 

é de uma sofisticação absurda e, har
monicamente, representa a vanguar

da. Nesse sentido, Chopin até supera 
Schumann, apesar da grandiosida

de melódica e harmônica deste. Por 
exemplo, na Balada n.1 ele antecipa 

o segundo modo de transposições 
limitadas de Messiaen, além de fazer 

uso de diversos acordes de Tristão. 
Há um acorde diminuto com acrésci
mo de quarta no agudo: uma suspen

são da harmonia, que está presente 
em Liszt e será retomada em Berg. 

Existe uma constituição de tema que 
antecipa a Nona sinfonia de Mahler: 

um tema reduzido a um intervalo de 
segunda maior, de uma concentração 

mínima de índole pré-weberniana 
e pré-serial. Enfim, há uma série de 
elaborações que fazem de Chopin um 

gigante. No entanto, eu não sei até 

que ponto podemos delegar aChopin 
o papel de inaugurador de um piano 

moderno . Antes de Chopin existiu 
Beethoven, com o piano moderníssi 

mo de suas sonatas. 

FESTIVAL Na verdade, a pergunta é 
a seguinte: o que Chopin inventou em 
relação ao piano;:, Para Cristina Ortiz, o 
piano de Chopin é uma orquestra, com 
todas as questões de dinâmica e recursos 
de pedal que ele pede. 
MENEZES Notas presas, ressonân
cias. Claro que existe um entendi

mento de tocar o piano romântico 

que por vezes destrói um pouco o 
que o próprio Chopin desejaria, prin

cipalmente no uso do pedal. Uma 
das frases mais geniais do livro Fun
damentos da composição musical, de 
Schoenberg, é: "se você for escrever 

para o piano, a primeira coisa que 
você deve fazer é esquecer o pedal". 
Isso é sábio, pré-glen-gouldiano no 

sentido não da interpretação, mas 

da composição. Compor com o pedal 

é mais fácil que compor sem o pe
dal. Em Chopin, se você vulgarizar o 

toque romântico e molhar tudo que 

existe com o pedal, você desconsi
dera vários cortes precisos de pedal 

que instituem campos muito claros 

da questão harmônica. 

FESTIVAL Creio que é disso que Cristi
na Ortizfalou, quando disse que "todo 
mundo embala tudo, não é nada disso . 
Há momentos em que o pedal pede um 
decrescendo em uma nota. Você faz isso 
com o meio pedal, há vários recursos". 
MENEZES Do ponto de vista do artesa

nato, não existe dúvida na escriturado 

Chopin. O que está ali é para serfeito, 
ele tinha controle total do que queria. 

E a escritura é de uma densidade, de 
uma grande versatilidade em todos os 

dedos. Nesse sentido é uma escritura 

orquestral. Mas eu não sei se diria que 
aí se inaugura o piano moderno. Sem 

dúvida ele contribuiu para a evolução 
da escritura pianística, mas a escritu

ra pianística pode regredir sem que a 
linguagem pianística regrida. Há mo

mentos pós-Chopin nos quais a escri
tura não é tão rebuscada do ponto de 

vista da técnica e do preenchimento 

do tecido, e nem por isso a linguagem 
retrocedeu. No próprio Schoenberg 
encontramos isso. As peças do opus 19 
ou do opus 11 são de um miniaturismo 
no qual não há essa exacerbação ro
mântica, e nem por isso a linguagem 

não estava indo para a frente. E era um 
piano moderníssimo. Por isso relativi 

zo um pouco essa questão. 



FESTIVAL Na realidade, essa é a ques
tão, descobrira que é possível no piano. 
MENE ZES Se prestarmos atenção na 

contribuição em relação à linguagem, 

Chopin é o poço do artesanato de es

critura. Mas o que mais me atrai nele, 

do ponto de vista da composição, é 

a questão harmônica, a elaboração 

harmônica do sistema tonal. Em Schu

mann, o que me atrai é um projeto de 

fragmentação do discurso, além do 

Lied: Schumann é o auge do Lied ale

mão. E Mahler é uma explosão desses 

aspectos. Ele dá o pontapé inicial na ' 

música contemporânea como a en

tendemos hoje, na qual os parâmetros 

da discursividade tonal são realmente 

postos entre parênteses e você tem 

uma emancipação do discurso musi

cal em relação à unidirecionalidade 

tonal. Em Mahler encontramos planos 

que se multiplicam. As conectividades 

ganham força. Há vários planos de di

recionalidade. A questão intertextual 

é enorme. Há referencialidades ao ní

vel da metalinguagem. Sem falar da 

especulação de sua fase tardia, que 

ele mesmo não suporta. Ele reconhe

ce Schoenberg. Defende sua postura 

e experimentação atonal. Esboça isso 

no adágio da Décima sinfonia e morre, 

porque entrou em um enorme con

flito. A morte de Mahler é uma morte 

psicossomática certamente. Fruto de 

uma depressão decorrente da morte 

da filha, da traição da mulher e do ato

nalismo do qual ele estava sentindo 

necessidade, embora fosse ainda mui

to apegado à tonalidade. 

FESTIVAL Você estava falando de como 
Schumann é precursor de Webern na 
questão dosfra9mentos. 
MENEZES Em Schumann existe uma 

antecipação da miniaturização do dis

curso como algo pertinente e válido 

na música, algo resgatado principal

mente em Webern. Existe um anseio 

por uma quebra do discurso bastante 

dilacerado e estendido que era tipica

mente mahleriano e que o Lied favo

recia, pois este é uma confrontação 

da música com a poesia na pretensão 

romântica pelo isomorfismo- o que é 

mera ilusão, como mostra Berio, pois 

a confrontação do texto com a música 

se dá por vertentes totalmente múl

tiplas. Foi Schumann quem propôs a 

poética da miniaturização do discurso. 

Em Webern isso era propício, pois exis

tia uma ruptura tonal que favorecia 

um discurso miniaturista, mas na épo

ca do romantismo pós-beethoveniano 

encarar a miniatura era de grande 

inventividade. Nesse sentido, Schu

mann é o compositor mais radical, no 

qual insistentemente encontramos 

miniaturas ao longo da obra. 

FE STIVAL Nós fa lamos de Chopin,Schu
mann, Liszt e Ma h ler. Como Brahms se 
colocaria nessa li nha:> 
ME NEZES Para mim, Brahmsé o maior 

deles, talvez com exceção de Liszt. 

Brahms é de uma grandiosidade, de 

uma sabedoria escriturai enorme. 

Ele tem tudo: o desenvolvimento, a 

simultaneidade, a exploração de dire

cionalidades simultâneas, a inovação 

harmônica absurda. É tudo menos um 

escolástico, como o classificam às ve

zes. Brahms é uma lição de artesana

to . Estou escrevendo um tratado de 

composição. Um dos elementos que 

trabalho é a minha estrela de cinco 

pontas, na qual defino os elementos 

fundamentais da composição. Quan

do falo do artesanato, meu exemplo é 

Brahms; mostro quantos elementos 

existem em Brahms que poderiam ser 

retirados e a essência da composição 

estaria preservada. Quando se revê a 

forma como ele escreveu, percebe-se 

que aqueles elementos são de uma 

sabedoria, de tal enriquecimento da 

linguagem musical que sem eles a 

música continua existindo, mas sim

plesmente não é mais genial. São 

pequenos detalhes de escritu ra que 

fazem a diferença. Lembra muito Ro

din, no sentido de pegar a coisa bruta e 

tirara forma e, no meio daquilo, traba

lhar detalhes de perfil e de expressão. 

Brahms é o refinamento total. 
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FESTIVAL Charles Rosenfaz uma com
paração interessante entre Brahms e 
Schumann. Ele mostra como Schumann 
era obcecado pela estrutura, pela ques
tão formal, e não conseguiu se desvenci
lhar disso. Segundo ele, quem conseguiu 
resolver essas questões foi Brahms. 
MENEZES Faz sentido. A relação entre 

ideias do ponto de vista musical e mé

trica nunca é previsível em Brahms. 

Há deslocamentos muito ricos que 

prenunciam, de maneira poeticamen

te bem amarrada, a desvinculação 

entre métrica e rítmica que vemos nas 

modulações métricas de Carterou nas 

técnicas de escritura e de especulação 

rítmica de Ferneyhough, por exemplo. 

Assim, existe um pensamento que é 

da ordem da desvinculação de aspec

tos do som enquanto objeto sonoro 

que é o começo da escritura musical e 

que tem cumes ao longo da história da 

música. Em Beethoven existe o cume 

da dissociação da dinâmica com rela

ção às cadências harmônicas naApas
sionata, com a dominante em pianíssi

mo e a tônica em fortíssimo, e também 

da relação entre caráter e andamento. 

Essa desvinculação apresenta outro 

apogeu em Brahms, em relação às 

defasage ns que existem da id eia rít-

mica em relação às ideias métricas. 

Isso já é uma desvinculação dentro de 

um parâmetro só: o tempo. Também a 

ide ia de esfacelamento do registro em 

Brahms é incrível. 

FESTIVAL No caminho que tomamos, 
podemos ver como o século XIX começa 
a ter; pelo menos a partir de Beethoven, 
essa dissociação de elementos que serão 
totalmente simultâneos no século XX. 
Começando com o Chopin da indepen
dência das mãos, a questão da minia
turização em Schumann que prepara 
para um esfacelamento que surgirá no ' 
século XX, do Brahms de ritmo e tempo, 
até a questão de ter um pensamento que 
desvinculao registro da matriz melódi
co-harmônica. 
MENEZES Sem dúvida. Eu só relativi

zaria essa fala em um aspecto: será 

que isso realmente só começa em 

Beethoven? Na realidade, não vejo 

uma linearidade estrita. Existe uma 

evolução da linguagem, mas a evo

lução respeita a obra passada dentro 

da dimensão histórica e do potencial 

inventiva que ela tem. Existe sim a 

evolução, mas ela não é progressiva

mente linear, ela é transgressiva- e, 

assim, ela respeita a vanguarda de 

cada época, não só a do século XX. 

Nesse sentido, não sei se a coisa co

meça em Beethoven. A história da 

ciência, ao contrário da história da 

arte, impinge certa linearidade, pois 

as descobertas são superadas . Atri

bui-se o mérito ao inventor com uma 

condescendência à superação históri

ca. Na arte não é assim, e muito me

nos na política, em que as ações têm 

um efeito imediato . Essa é a grande 

vantagem da arte. Isso é uma espiral 

e não um ciclo, como a filosofia. Todas 

as grandes questões já foram apre- · 

sentadas no período clássico. 

FLO MENEZES É COMPOSITOR E DIRETOR DO DEPARTAMEN 

TO DE MÚSICA DO INSTITUTO DE ARTES DA UNESP E DO 

STUDIO PANAROMA DE MÚSICA ELETRO AC .ÚSTIC A. 
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UM 
MUNDO 
DENTRO 
DE SI 
MESMO 

DIRIA QUE TOCAR 

LISZT É TENTAR 

COMPREENDER 

OS CONTRASTES 
/\ 

E OS ANTONIMOS 

QUE EXISTEM 

NO SER HUMANO: 

DEUS E O DIABO) 

O PROFUNDO 
/ 

E O SUPERFLUO) 

O RELIGIOSO 

E O PROFANO. 

FESTIVAL Q_ualfoi seu primeiro contato 
com a obradeJranzLiszt:> Q_uais as lem
branças mais antigas que você tem do 

' compositor:> 
ARNALDO COHEN Como não fui pre

parado para me tornar um profissio

nal- ao contrário da grande maioria 

dos meus colegas, que aos treze ou 

catorze anos estavam predestinados 

à carreira de pianista - , a minha pri

meira ide ia sobre Liszt era a de que se 

tratava de um compositor muito difí

cil. Na minha imaginação de criança, 

ele era muito mais que um composi

tor; tocar Liszt significava tocar algo 

quase impossível de se realizar. Era 

como uma montanha que eu não con

seguiria escalar. 

É claro que com o tempo se desen

volve uma relação com a obra, com 

a música de Liszt. Quando se é muito 

jovem e estuda piano -e isso é algo 

muito presente em qualquer escola de 

música - , a preocupação maior é tocar 

as notas, tocar rápido e tocar as coisas 

I ARNALDO COHEN 
PIAN I STA 

difíceis. Para mim não foi diferente, so

bretudo porque comecei tarde e tinha 

uma insegurança quanto à técnica, que 

de certa maneira é um dos eixos princi

pais de sua obra. 

Mas a gente se transfo rma, pois 

exi ste um processo dinâmico de com

preensão que envolve não só o tocar, 

mas o ouvir, ler, estudar, começar a 

tomar contato com outros elementos 

da obra do compositor e de sua pró

pria vida, da vida de seus contempo

râneos, do que a música era, do que 

ele fez, de quais eram seus conceitos 

e objetivos. Ou seja, você desenvolve 

suas próprias percepções em relação 

ao compositor, uma pessoa que você 

não conheceu e da qual se aproxima 

através da obra. Claro que você pode 

estar certo ou completamente erra

do. É algo de que nunca se tem certe

za. O importante é saber que quando 

falamos de música estamos falando 

de percepção. 

FESTIVAL De certa forma, afigura de 
Liszt reúne em torno de si as principais 
características que vão nortear a per
sana do pianista romântico e contem
porâneo e, por outro lado, sua própria 
obra torna-se um ponto nevrálgico do 
repertório pianístico. Afinal, como é to
car Liszt:> 
COHEN Esta é uma pergunta difícil, 

pois há vários Liszts a serem com

preendidos. Liszt escreveu Deus e o 

demônio, então poderia se pergun

tar como é tocar Deus segundo Liszt? 

Como é tocar o demônio segundo 

Liszt? E os dois? Diria que tocar Liszt 
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FESTIVAL Em meio a uma vasta produ
ção para piano solo- na qual incluem-se 
sonatas, paráfrases e uma infinidade 
de outros gêneros-, os concertos para 
piano e orquestra ocupam lugar de des
taque. Em seu ponto de vista, quais são 
as principais características e desafios 
dos concertos ou de obras concertantes 
como a Dança macabra e a Fantas ia 

húngaradeLiszP 
COHEN Um dos desafios é, natural

mente, o técnico, já que Liszt tinha 

uma mão grande. As obras concertan

tes em geral têm como característica 

comum a novidade de sair de uma es

trutura formal dividida em movimen

tos- por exemplo, o primeiro alle,gro, 
o segundo lento e o terceiro rápido 

é tentar compreender os contrastes e outra vez. Estas obras são extrema-

os antônimos que existem no ser hu

mano: Deus e o diabo, o profundo e o 

supérfluo, o religioso e o profano. Há 

o Liszt do final da vida, que é extre

mamente místico. São peças em que 

você o vê como um profeta: é possí

vel entender Schoenberg através das 

últimas obras de Liszt! É possível en

tender que Wagner só foi Wagner do 

jeito que nós o conhecemos por causa 

de Liszt. A partir do momento em que 

você entende essas características 

do ponto de vista profissional e se 

aprofunda em cada uma delas, você 

constrói um mundo muito peculiar, 

no qual a ópera tem muito espaço, no 

qual o piano é altamente particular. 

Quando compunha para piano, 

Liszt escrevia paras i próprio, e por isso 

mesmo se permitia escrever difícil. Há 

o lado pirotécnico, o lado do "eu não 

tenho medo de ser feliz". Liszt é um 

mundo dentro dele mesmo, um mundo 

que vai de A aZ. Ele conseguiu ser uma 

galáxia, um sistema, criando planetas 

e satélites a sua volta. São vários mun

dos dentro de um só compositor. 

mente rapsódicas, e uma das grandes 

dificuldades é conseguir unidade, fa

zendo com que cada nota, cada tre

cho musical soe como consequência 

quase inevitável do anterior. O que 

você toca tem de ser o resultado natu

ral do que veio antes, para que a peça 

não se transforme em uma colcha de 

retalhos. A unidade é uma das coisas 

que faz com que você esteja ligado 

emocionalmente à obra e mantenha 

a concentração. Isso também é muito 

importante para o público, para que 

ele possa compreender a peça. 

FESTIVAL Especificamente sobre o 
Concerto n.2, que você tocará no Festi
val, como foi o trabalho de prepará-lo e 

quais os desafios dessa peça:> 
COHEN O segundo concerto é minha 

obra favorita de Liszt, e seu desafio 

é viajar por diferentes mundos com 

uma transição natural entre eles, 

como, por exemplo, o mundo da poe

sia. Logo no início, quando você tem 

um solo de clarineta no tutti inicial, 

que depois passa por um tratamento 

, quase que sinfônico; de repente do 

sinfônico passa-se para o piano, que 

passa para o solo da trompa com o 

acompanhamento do piano, que é 

usado como se fosse uma cascata de 

notas e que desemboca em um riacho 

mais caudaloso. 

São nessas diferenças, nesses 

mundos, que eu acho que o segun

do concerto tem um equilíbrio maior 

que o primeiro, que é uma peça mais 

juvenil e exuberante. O segundo é 

mais poético- o que não o torna mais 

fácil tecnicamente, pelo contrário-, 

e é essa a razão pela qual eu o prefi

ro. Existe um equilíbrio maior entre a 

parte poética e a parte mais viril, vir

tuosística, que sempre tem um com

ponente musical muito forte . A gran

de dificuldade em Liszt é mostrar que 

existe algo mais importante que a vir

tuosidade que está ali, mostrar que 

há alguma coisa mais substancial. É 
simples dizer que são apenas notas, 

como se fossem palavras jogadas ao 
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vento. O desafio é fazer com que as 

pessoas entendam que essas pala

vras não são desconexas, que existe 

um conteúdo por trás disso tudo. 

FESTIVAL Como sabemos, ao lon9o de 
sua vida, Liszt travou uma intensa rela
ção de amizade e de admiração musical 
porFryderykChopineRobertSchumann, 
compositores homena9eados este ano. 
Como pianista, de que forma você sente, 
no repertório dos três, o diálo9o musical 
-e até onde isso se faz presente em suas 
interpretações das obras deles;:. 
coHEN Podemos falar das mesmas 

coisas com uma linguagem diferen

te. Acho que é isso que faz um grande 

compositor: ele tem uma linguagem 

própria. Quando você o ouve, o reco

nhece imediatamente, pois sua lin

guagem traz características específi

cas, isto é, maneiras de desenvolver 

a melodia, a pulsação, a harmonia, a 

forma e a orquestração. Na obra dos 

três compositores, existem diversas ' 

homenagens; se você vive dentro de 

um mundo onde admira a obra de um 

colega como Chopin, as característi

cas dele que você aprecia ficam den

tro de você. 

Entre eles existem várias coisas 

em comum. Por exemplo, Chopin 

adorava Mozart - e quando se pensa 

em Mozart, pensa-se em ópera. Liszt, 

por sua vez, também adorava ópera. 

Ou seja, além do piano, os dois se en

contram também por meio da ópera, 

do bel canto.JáSchumann se encontra 

com Liszt e Chopin de uma maneira 

poética. É o poeta que fala, é o deva

neio . São as cadências, as dúvidas, é 

um lado mais místico. Liszt tem esse 

lado, sobretudo no final de sua obra, 

cheio de dúvidas e poesia. É algo que 

encontramos sistematicamente em 

Schumann, que também pode ser 

muito lírico, ao mesmo tempo em que 

extremamente complexo, em obras 

como a Humores que ou a Kreisleriana. 
A poesia foi um aspecto muito for

te em Schumann, algo que também 

identificamos em Liszt, porém não 

com mesma intensidade e qualidade. 

De certa forma, sinto Liszt muito mais 

próximo aChopin do que aSchumann, 

mesmo porque a escritura de Schu

mann para piano guarda todas as difi

culdades e neuroses que o compositor 

tinha com o instrumento. Isso separa 

um pouco Liszt de Schumann, e por 

outro lado o une a Chopin. O próprio 

Rachmaninovdiziaque, se você quiser 

fazer o melhor casamento entre dois 

compositores românticos, seria o de 

Liszt com Chopin. Liszt escreveu para 

ele mesmo tocar (tal como Chopin), 

enquanto Schumann tinha dificulda

de como intérprete. 

FESTIVAL Q,uando um pianista se apre
senta com uma orquestra há uma-sem
pre bem-vinda - tradição de apresentar 
um bis solo, momento ansiosamente 
a9uardado pela plateia. Como pessoal
mente você escolhe e prepara seus bis;:. 

COHEN Na realidade preciso lidar 

com isso, porque sempre me esqueço 

do bis quando estou preparando um 

concerto. Na minha agenda tenho as 

peças que vou tocar, mas nunca tenho 

um bis entre o que devo estudar. O bis 

acaba sendo feito com peças que de 

alguma forma já toquei e que decido 

apresentar porque gosto. Para mim, 

um programa de recital tem uma his

tória, como se você estivesse lendo 

um livro; tem que ter uma ligação, 

um conceito. O bis para mim- embo

ra não de uma maneira acadêmica ou 

intelectual- é a coda, a finalização de 

algo. É um bombom depois de uma 

refeição, uma sobremesa que você vai 

comer comum café. 

Mas esta história de não planejar 

meus bis já me rendeu situações inu

sitadas. Certa vez toquei a Sonata em 
si menor, de Liszt, e no final o público 

queria mais e eu não sabia o que tocar! 

Sei lá o que aconteceu em minha ca

beça, achei naquele momento, a úni

ca coisa que poderia seguir àquele si 

grave que termina esta monumental 

obra de Liszt era uma pequena peça 

de Arnold Schoenberg, que começa 

também com a nota si. O público es

tranhou, mas no final, foi uma relação 

bem interessante (risos). 

DIVIDINDO O PALCO COM A OSUSP, ARNALDO COHEN EXECUTARÁ UMA DE 

SUAS ESPECIALIDADES: O CONCERTO PARA PIANO E ORQUESTRA N.2 DE FRANZ 

LISZT. COHEN TAMBÉM MINISTRA MASTER CLASSES. 28 DE JULHO, 21H, SALA 

SÃO PAULO, E 29 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. 
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MALEABILIDADE 
DOS TEMPOS 

TEMOS DE IMAGINAR A COREOGRAFIA) 
/ 

O ESTIMULO VEM A PARTIR DO GESTUAL 
/ 

EXISTENTE PARA ESSES BALES) 

ESTABELECENDO UM DIÁLOGO 

ENTRE AS LINGUAGENS. 

FABIO MECHETTI 
REGENTE E DIR ETOR MUSICAL 
DA ORQUESTR A FILARMÔNIC A 
DE MIN AS GERAI S 

FESTIVAL No ~rograma da a~resenta
ção de Cam~os do ]ordão você regerá a 
Orquestra Fi larmônica de Minas Gerais 
na música ~ara o balé Romeu eju li eta, 
deSerguei Prokojiev, que ~o r sua ~ró~ria 
natureza estabelece um diálogo com a 
famosa ~eça de William Shakes~eare. 
Em sua o~inião, de que forma Prokojiev 
realiza esse diálogo com Shakes~eare 
em sua ~artitura::> 
FABIO MECHETTI Umas das grandes 
diferenças dessa peça é que ela foi 
escrita especialmente para balé, ao 
contrário de outras obras com esse 
mesmo enredo, tal como a abertura 
orquestral de Piotr Tchaikovsky e a 
cantata de Hector Berlioz. Dessa for
ma, há uma série de elementos descri
tivos e estímulos musicais para o ges
to e a dança que encontramos apenas 
nesse Romeu e]ulieta. 

---.......... 



Na compilação que apresentare

mos no concerto- a obra é muito lon

ga e sua apresentação na íntegra in

viabilizaria a apresentação de outras 

peças- elaboramos uma versão qua

se cronológica, na qual em seis mo

vimentos mostramos os principais 

pontos tanto da partitura de Proko

fiev quanto da obra de Shakespeare. 

São eles "Montéquios e Capuletos", 

"Julieta criança", "Máscaras", "Ro

meu e Julieta", "Morte de Tebaldo" 

e "Romeu no túmulo de Julieta". São 

peças muito bonitas, que expressam 

a tensão e a ternura dos dois heróis, 

dependendo do momento . Acredi

to que essa obra de Prokofiev é um 

dos maiores bailados já compostos. 

Particularmente não gosto muito de 

reger balés, mas essa partitura tem 

muita qualidade, e sua música é real

mente sensacional. 

FESTIVAL Como é a preparação de uma 
peça programática como essa, ainda 
mais de um compositor da envergadura 
de um Prokojiev? 
MECHETTI Muitas vezes reger uma 

' peça programática é até mais fácil, 

pois sempre há uma história por trás 

dela, e naturalmente se estabelece 

um elo de comunicação com a plateia. 

Mas Prok<;>fiev é um compositor muito 

difícil e, tecnicamente, é sempre de

safiador, tanto para o regente quanto 

para a orquestra. Eu tive a felicidade de 

estudar seu Romeu e]ulieta quando me 

aprimorava com o grande violoncelista 

e regente Mstisláv Rostropovitch. Fi

zemos turnê com esse balé em Varsó

via, se não me engano. Na época, o que 

nos orientou não foi tanto o que vimos 

na história, mas sim o que queríamos 

transmiti r para os bailar i nos. 

O gestual do balé dita os tempos e 

a fraseologiadetodaaobrae por isso é 

que não partimos do mesmo princípio 

geral de quando se estuda uma sinfo

nia, por exemplo. Temos de imaginar 

a coreografia, o estímulo vem a partir 

do gestual existente para esses balés, 

estabelecendo um diálogo entre as lin

guagens. Por isso para mim é impos

sível ainda hoje fazer essa obra sem 

me lembrar automaticamente das 

imagens e coreografias de quando a 

estudei pela primeira vez. Mesmo nes

te concerto, no qual teremos apenas a 

parte orquestral, a maleabilidade dos 

tempos e das estruturas musicais terá 

muito a ver com o gestual da dança. 

FESTIVAL A outra peça do programa 
é o Concerto para piano e orquestra 

n.2, de]ohannes Brahms, no qual há 
uma divisão muito clara entre os papéis 
do solista e o da orquestra. Como você 
encara o papel do regente nesse gênero~ 
MECHETTI Em um concerto como 

esse, o regente deve exercer um pa

pel solidário àquilo que o solista quer 
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comunicar a seu público. Nesse con

certo de Brahms a função da orquestra 

é distinta da de um concerto comum. 

Aqui ela é menos um agente secundá

rio e mais um coadjuvante. Por exem

plo, o tema principal é emitido pela 

trompa, e então o piano a aceita. Exis

te uma interação com a orquestra que 

vai além dos concertos do classicismo 

e mesmo de muitos do romantismo. É 
bastante diferente do próprio Brahms 

do Concerto n.1 . 

Além disso, parto sempre do pres

suposto que todo solista conhece o 

concerto melhor que o regente. Tenho 

certeza de que eles têm muito mais 

ciência das dificuldades da obra que 

qualquer outro ali com ele no palco 

e, por isso, em geral, tendo a acatar 

as propostas dos solistas, a não ser 

que haja um conflito muito grande de 

ide ias musicais, mas isso é muito raro 

de acontecer. 

FESTIVAL Q_uando isso acontece, como 
é o processo para chegar a um resulta
do final;, 
MECHETTI Em um concerto, e princi

palmente em uma ópera, os regentes 

acabam sendo reféns dos solistas. Po

demos até conversar, ensaiar, mas na 

hora do concerto estamos nas mãos 

deles. O público não pode ser preju

dicado por uma possível divergência 

entre o regente e o solista. Existem 

querelas famosas, como a que envol

veu o pianista Glenn Gould e o regente 

Leonard Bernstein, que se viu obriga-

do a dizer para a plateia que não con

cordava com a interpretação que es

tava para acontecer. Penso que isso é 

desnecessário e, assim, sempre tendo 

a segui r o solista. 

FESTIVAL Você já teve a oportunidade 
de trabalhar anteriormente com Nelson 
Freire. Conte-nos um pouco da experiên
cia de tê-lo como parceiro no palco. 
MECHETTI Fazer música com o Nel

son é sempre uma grande alegria. Fa

lamo-nos muito pouco antes de cada 

ensaio, e mesmo durante não é muito 

diferente. Como ele é um homem de 

poucas palavras, o diálogo se dá em 

outro nível, necessariamente musi

cal, no qual buscamos aquilo que ele 

quer estabelecer em termos de diálo

go com a orquestra. Toda a mensagem 

que ele quer passar ele o faz pelo jeito 

de tocar. Além disso, com o Nelson ne

nhum concerto é igual a outro. Claro, 

ele tem sempre uma concepção clara 

da obra, mas sua espontaneidade faz 

com que haja algumas variações de 

apresentação para apresentação. 

FABIO MECHETTI REGE A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS EM SUA 

A P RESENTAÇ ÃO COM O PIANISTA MINEIRO NELSON FREIRE, QUE EXECUTARÁ O 

CO N CER TO PA RA PIA NO E ORQUESTR A N. 2 DE JOHANNES BRAHMS. 10 DE JULH O, 

21H , A UDITÓR IO CLA UDIO SA NTORO . 
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o 
OUVINTE 

I 

EA 
I 

MUSICA 

PEN SO QU E SE 

ENTRA NA MÚ SI CA 

COMO SE ENTRA 

EM CASA. SE NÃO 

FOR ASSIM) NÃO 

VALE A PENA. 

TODA MÚSICA) 

SEJA QUAL FOR) 

TEM DE SER VISTA 

COMO NOSSO 

HABITAT) COMO 

UM LUGAR ONDE 

ESTAMOS. 

FESTIVAL Existe essa i dei a de que Cho
pin eLiszt seriam os inventores do piano 
moderno. O que você acha disso;:. 
MARIA JOÃO PIRES Penso que sim, 
mas não juntei os dois nesse recital 

por serem os dois que lançaram o pia

no moderno. Fiz isso porque Liszt foi 
contemporâneo de Chopin, morreu 

depois e eu queria fazer uma homena
gem a ele. AGôndolafúnebreseria uma 

homenagem à morte dele. É uma ide ia 

simbólica. Também porque acredito 

que um recital no qual há só um com
positor fica um pouco estático, o que 

pode não ser tão fácil para o público 
apreender como quando temos outro 

compositor, outro estilo. 

FESTIVAL Aproveito o gancho: essa sua 
ideia de deixar o aplauso só para o final 
de cada parte, de onde veio isso;:. 

I MARIA JOÃO PIRES 
PI ANISTA 

MARIA JOÃO Vejo o aplauso como a 
expressão do público, a forma que 
tem de se expressar, mas penso que 

o aplauso não é necessário para que 
haja comunicação . Essa comunica
ção é muito natural e pode se r ve r
dadeira, sem qualquer tipo de mani
festação, porque vivemos a música 
juntos. O aplauso distrai, pode até 

perturbar. É um sacrifício para mim 
ter de levantar, agradecer o aplauso, 

fazer algo que não estou sentindo. 

Quando a primeira parte termina ou 
o concerto se encerra e há aplausos aí 

a manifestação do público é bem-vin
da, agradável e boa. Mas no meio das 

peças é desagradável. 
E quando tem aquele silêncio en

tre as obras, mesmo que alguém tussa 

ou eu mexa na partitura, esse silêncio 
é muito criativo, porque é um silêncio 

que abre espaço, denso. 

FESTIVAL O que Chopin traz realmente 
de novo;:. 
MARIA JOÃO Chopin é o compositor 
do piano, ele conhece o instrumento 

como ninguém. Inclusive, quando 
escreve uma sonata para violonce

lo, pede para que um amigo o ajude. 
Além disso, é uma música incrível, di

vina. Nelson Freire fala que gostaria 

de tocar outro instrumento, mas pre
fere ser pianista por causa de Chopin, 

porque é muito bonito. Ele tem razão. 
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FESTIVAL Uma das coisas que tem no 
piano de Chopin é essa simultaneidade 
acontecendo, é quase uma orquestra 
por onde se entra. 
MARIA JOÃO Penso que se entra na 

música como se entra em casa. Se 

não for assim, não vale a pena. Toda 

música, seja qual for, tem de ser vista 

como nosso habitat, como um lugar 

onde estamos. Não temos a música 

em nós, não temos o outro lado, isso 

não existe. Você tem de estar total

mente em harmonia. É difícil falar 

sobre isso porque seria uma resposta 

técnica, não verdadeira. Acredito que 

a música é assim, você não está com 

ela, você é ela. Não sou eu, é qualquer 

pessoa, o ouvinte também: ele não 

está ouvindo o intérprete tocar aque

la música; o ouvinte é a música. Isso 

quando a música é verdadeira, feita 

de forma espontânea, autêntica. 

FESTIVAL Q_uando você começou sua 
relação pessoal com Chopin~ 
MARIA JOÃO Muito cedo, devo ter 

tocado Chopin pela primeira vez com 

uns s anos. 

FESTIVAL E desde então .. 
MARIA JOÃO Sempre toquei. Mas 

acho que qualquer pianista lhe dará 

essa resposta. Deve haver muito 

poucas pessoas que não darão essa 

resposta. 

FESTIVAL Em Chopin temos aquelas 
melodias maravilhosas, mas quando 
você presta atenção nas vozes do meio é 
possível sentir uma polifonia muito rica. 
MARIA JOÃO Esse é o Chopin dos últi

mos dois, três anos, que toquei em um 

concerto na Sala São Paulo no mês de 

abril. É o Chopin do final da vida; você 
vê que ele já está preparando o im

pressionismo francês, ele projeta toda 

a música contemporânea, é incrível. 

Você ouve na terceira sonata as har

monias, modulações, toda a estrutura 

de composição. É uma projeção, junto 

àquele romantismo natural e bonito; 

no entanto, há momentos em que 

esse romantismo desaparece e senti

mos uma projeção incrível do impres

sionismo. A Sonata para violoncelo tem 

momentos incríveis, que não parecem 

Chopin de jeito algum, nem pelas har

monias nem pelos gestos. No final da 

vida dos grandes compositores, você 

percebe que há um momento em que 

está sendo feita uma projeção para a 

próxima época. É muito interessante. 

FESTIVAL Como se dá essa projeção do 
impressionismo que você vê em Chopin~ 
Intuitivamente isso faz sentido, mas 
como acontece~ 
MARIA JOÃO Tem-se de estar com uma 

, partitura na frente ou estar ouvindo. As 

últimas obras têm realmente elemen

tos de composição que são uma proje

ção do que vem a seguir, de Debussy, 

Ravel, uma projeção muito interessan

te da estrutura da composição. 

FESTIVAL Como nos prelúdio de Debussy, 
aquela história do vento~ 
MARIA JOÃO Isso se dá somente nas úl

timas obras, em especial na Sonata para 
violoncelo, e também na terceira sonata. 

~ ;~-· --· -- ·- . 



FESTIVAL Em suas master classes vo
cê falava da questão do corpo, do músico 
na relação com a ex pressividade. 
MARIA JOÃO O corpo é o instrumento 

que temos. E não se pode aprender a 

tocar um instrumento sem usar seu 

próprio instrumento, o corpo, para 

isso. Temos de lidar com os limites e 

capacidades dele . Seria uma ilusão 

pensar que o pianista toca somente 

com as mãos; elas vêm em quinto lu

gar. Eu não tenho nenhuma preocu

pação com minhas mãos, me corto, 

me queimo, porque a mão já é o final 

do caminho . Todo o corpo tem de ser 

treinado para a pessoa poder criar o 

som por meio de outro instrumento. 

FESTIVAL E você acha que o corpo se 
prepara diferentemente para um tocar 
Chopin, Beethoven ou Brahms~ 
MARIA JOÃO Não, não é isso. Por 

exemplo, você não prepara o corpo 

parabeberumcopod'águaou um copo 

de vinho ou um copo de suco de laran

ja! Quando você bebe o corpo reage 

àquilo que está acontecendo. A ver

dadeira união com a música acontece 

pelo todo. No fundo, é umadisponibili

dade. Penso que preparação e concen

tração são palavras muito pesadas, 

que implicam muitas vezes o querer, o 

possuir. O possuir é sempre impediti

vo de que algo aconteça. Quero tocar 

bem, quero fazer um concerto ótimo, 

quero não errar. Querer é impediti

vo do acontecimento; simplesmente 

estamos disponíveis e a música nos 

ensina como tocar. Se houver disponi

bilidade, abertura, aprendemos com a 

música. Isso às vezes é difícil porque 

temos tendência a nos impor. Temos 

' tendência a querer colocar um pouco 

de nós próprios. Mas isso não serve, 

a dificuldade é exatamente essa, nos 

diluirmos na obra, não nos anularmos. 

FESTIVAL É ser um veículo~ 
MARIA JOÃO Somos um veículo para 

tudo. Aquela ideia do ser próprio, do 

personalismo, do individualismo, é 

uma ilusão muito grande. Quando 

toda essa pretensão cai um pouco,as 

coisas ficam mais fáceis. 

FESTIVAL Mas você também tem suas 
preferências. Talvez isso seja persona
iidade, uma dispon ibilidade especial 
para certas músicas. 
MARIA JOÃO Claro, todos fazemos 

nossas escolhas de repertório, de 

compositores . Mas quando você tra

balha com uma obra, se entrega a ela, 

é diferente. Você se identifica mais ou 

menos com certo tipo de música, por 

exemplo, do ponto de vista material, 

como no caso das limitações do cor

po- eu tenho mãos pequenas e não 

posso tocar muita coisa. Essa é uma 

seleção natural, mas também pode 

ser que seu caráter seja mais próximo 

a um tipo de música e você se identifi

que com ela. 

FESTIVAL Você poderia falar sobre a es
colha do Concerto n-4 de Ludwig Van 
Beethoven para apresentar no Festival 
de Campos do ]ordão~ 
MARIA JOÃO Veja bem: eu não escolhi 

esse repertório. Posso dizer que Bee

thoven está dentro do meu repertório; 

adoro tocar esse concerto. 
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FESTIVAL Ele tem um diálogo muito pe
culiar entre o piano e a orquestra, parti
cularmente no segundo movimento. 
MARIA JOÃO Às vezes digo que Bee

thoven é muito mais que uma religião, 

porque é a nossa verdadeira comuni

cação com o divino. Beethoven tem 

essa incrível capacidade de proje

tar-nos para um mundo de espiritua

lidade profunda. Um músico aprende 

tudo com Beethoven. 

FESTIVAL Suas gravações de Wolfgang 
Amadeus Mozart são muito conheci
das e apreciadas e tocadas de um jeito 
muito peculiar, autêntico, assim como 
as de Beethoven. O que muda do piano 
deMozart para o piano de Beethoven;:> 
MARIA JOÃO Beethoven projeta a épo

ca romântica, é um clássico; já projeta 

o romantismo, ao passo que Mozart 

não. Em relação ao piano, claro, Mo

zart não o tinha ainda. O piano moder

no começa com Beethoven. Mozart ti

nha o piano forte no final e Beethoven 

já o tem moderno. Isso faz com que te

nha recursos maiores, percebe-se que 

ele estava querendo mais. Às vezes 

penso que Beethoven teria gostado 

do piano moderno porque ele adorava 

a polifonia e o volume sonoro. Prova

velmente por ter começado a surdez 

tão cedo, ele apreciou toda aquela 

catedral sonora. Já Mozart teve todo 

o senso de humor, aquela diversidade 

de atmosfera, de coloridos. Mozart 

está sempre brincando, junta a tragé

dia com a diversão, está tudo mistura

do, é muito interessante. Beethoven 

não, está além disso. 

FESTIVAL Beethoven parece que real
mente flutua um pouco acima disso. 
MARIA JOÃO Com certeza. 

FESTIVAL É essa sensação que o público 
viverá na apresentação com a OSESP;:> 
MARIA JOÃO O quarto concerto é um 

dos pilares da obra de Beethoven e é 

da mesma época em que ele escreveu 

a Sonata para piano '~passionata". É 
uma obra muito especial, muito dife

rente do quinto concerto, menos es

petacular, mais introspectiva, talvez 

o melhor concerto do ponto de vista 

decomposição. De belezaédifícilfalar 

porque são todos tão bonitos! Bom, 

creio que basta, não quero dizer mais 

nada. Esse concerto não pede para fa

larmos: é preciso ouvir. 

MARIA JOÃO PIRES TOCA AS SONATAS PARA VIOLONCELO E PIANO N.2 

E N.3 DE BEETHOVEN, EM SEU ENCONTRO INÉDITO COM O VIOLON

CELISTA ANTONIO MENESES. 8 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO, E 9 DE JULHO, 21H, SALA SÃO PAULO. TAMBÉM SOLA O CON

CERTO PARA PIANO N.4 DE BEETHOVEN, ACOMPANHADA PELA OSESP. 

17 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO E 18 DE JULHO, 

1 2H30, PRAÇA DO CAPIVARI. A PIANISTA DARÁ AULAS E II/IASTER CLASSES . 



OS INSTRUMENTOS , , 
ESTAO DENTRO DA MAO 

ACONTECE QUE 

NÃO ESTUDO: TOCO) 

OUÇO) IMAGINO) 

IMPROVISO) ASSOCIO) ' 

DIVIRTO-ME! A CADA 

VEZ TENTO INVENTAR 

ALGO DIFERENTE E 

COM ISSO CRIO MEU 

PIANISMO) QUE NÃO 
' ' E DE NINGUEM. 

CRISTINA ORTIZ 
PIANISTA 

FESTIVAL Em 2010, comemorando o 
'A.no Chopin'~ você fará bastante esse 
programa com baladas e scherzi do 
compositor. 
CRISTINA ORTIZ É um programa 

diferente, que estou construindo 

e que traz essas que são, na minha 

opinião, as peças mais fantásticas 

de Chopin. Um segundo programa 

Chopin que faço inclui outras peças 

favoritas: a Fantasia, a Barcarola e 

as duas sonatas. No Festival tam

bém toco o Concerto n.2 em fá menor. 
Pensei em fazer outra coisa, como o 

Q_uinteto de sopros de Poulenc, que 

é uma festa, ou algo de Schumann, 

que também aniversaria este ano e 

é outro gigante; sou louca pela mú

sica dele, mas ela acaba perdendo 

na preferência do público para a de 

Chopin, que é muito mais vibrante. 

FESTIVAL Fala-se muito que Chopin e 
Liszt seriam os inventores do piano mo
derno. O que significa isso para o pianis
ta em termos musicais::> 

ORTIZ Didática não é comigo, eu sou 

música, esse é o problema. A inven

ção de Chopin foi criar esse verdadeiro 

mundo. Ele inovou em muitas coisas, 

como o dedilhado, o movimento de 

passagem do polegar, que não exis

tia antes. A forma em Chopin é única. 

Você ouve uma frase qualquer e sabe 

que é dele. Já Liszt para mim é um exi

bicionista. Nos últimos anos de vida, 

ele se voltou para dentro. Prefiro Cho

pin e Schumann .. . 

FESTIVAL Q_uando começa sua relação 
comChopin::> 
ORTIZ}ágravei as quatro baladas e as 

toquei muito. Os scherzi têm dois mun

dos diferentes: os três primeiros são 

bem parecidos e o quarto é o scherzo. 
Antes, toquei algumas valsinhas em 

concursos, como a Valsa em si menor 
-sempre escolhia as em tom menor, 

pois a tonalidade menor é a cara de 

Chopin, a maior é muito efêmera. A 

quarta balada foi a primeira obra lon

ga que toquei, aos 14 anos, no concur

so da Bahia. Os scherzi interpretei em 

Paris e, aos poucos, fui acrescentando 

peças em meu repertório. Eu não pla

nejo, vivo muito pelos sons, meu pia

nismo é esse. 

Sempre toquei bem Chopin, mas 

sem ter percebido, durante muito tem

po. O segredo de tocar piano é o uso do 

pedal, que é uma coisa que não se en

sina. Os alunos me perguntam "como 

você faz esse pedal?" e eu preciso pen

sar. Devolvo a pergunta, se eles conhe

cem o pedal. Ninguém conhece pedal, 

todo mundo acha que é para cima ou 

para baixo. 
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Ao começar a ensinar e ler vários 

livros maravilhosos, deparei-me com 

um de relatos de alunos de Chopin. 

Você percebe como ele reagia, en

trava em seu próprio mundo criativo; 

com aquele ostinato da mão esquerda 

que vai mudando, ele faz sua orques

tra. Os alunos de Chopin levantavam 

a mão do piano e ele ficava horroriza

do, perguntava "você se queimou? O 

piano está quente?". Música é conta

to sonoro e visual, e tenho desenvol

vido muito essa maneira de tocar. Em 

uma entrevista, perguntaram-me o 

que eu gostaria de fazer se pudesse 

conhecer Chopin. É lógico que queria 

que ele sentasse e tocasse sua obra, 

mas falei que gostaria de demonstrar 

para ele o pedal tonal, pois estou me 

especializando nisso. Chopin não ti

nha ainda pedal tonal, e ele adoraria! 

Tem efeitos de limpeza que em sua 

obra funcionam muito bem, como, 

por exemplo, no final do quarto 

scherzo. Meu pedal é o pedal de Cho

pin . Na parte rápida, ele marca com
passo por compasso, às vezes a cada 

dois co mpassos, para criar certo im
press ionismo. Se ele t ivesse vivido 
com pedal tonal ou o descoberto, te
ria gostado muito. 

FESTIVAL Você tem uma visão bastante 
/)articular de como tocar Cho!Jin. 
ORTIZ Chopin em geral é muito mal 

tocado porque ninguém traz para fora 

a polifonia que é única, o cuidado com 

o pedal que é único. Esse é o Chopin 

que tenho estudado há anos e que 

vou descobrindo ao ensinar, pois é 

nesse momento que vejo a peça, vejo 

o que está sendo projetado pela pes

soa que está tocando. É incrível como 

ele escreve as respirações. Quando 

eu era jovem, Magdalena Tagliaferro 

ensinou-me a ver detalhes da música 

com as sonatas de Mozart. Ela falava 

"está vendo o que está escrito?". E eu 

nunca tinha visto aquelas linhazinhas 

que são os ligados, os arcos, a respira

ção, o fim de frase, eu não via, porque 

o pianista toca e não vê os detalhes. 

Os jovens de hoje aprendem uma peça 

de Chopin e já não olham se tem dimi

nuendo na mão esquerda, crescendo 

na mão direita, uma respiração que 

tem um staccato com pedal! É extraor

dinário, o segundo scherzo de Chopin 

tem tudo marcado. Ele escreve porque 

quer que seja tocado assim, e não se 

costuma ver isso, é o que acabo enxer

gando ao ensinar. Isso é importante 

em Chopin, é o que norteia a respi ra

ção, a emoção, a angústia que ele pro

jeta. No segundo scherzo ele repete a 

mesma coisa duas vezes e na terceira 

acrescenta outra cadeia melódica e 

harmônica, para aumentar a angústia 

que vai crescendo e nos agarra pela 

garganta. É muito importante enten

der que tudo isso tem de ter uma se

quência, uma direção, saber de onde 

se vem e aond e se chega, ou o que é 

lírico, o que é rítmico. Fui tocar minha 

versão de Chopin em Varsóvia, para 

os poloneses, e a crítica foi sensacio

nal, eles captaram minha maneira de 

vê-lo, que é fruto de muito estudo e 

aprendizado ao ensinar. 

Já o interpreto há muito tempo, 

mas estou descobrindo agora como 

tocá-lo, a partir da experiência de 

ensinar. Estou descobrindo a mão es

querdadeChopin, esse pulso que todo 

mundo fala, a independência total das 

mãos. A mão direita é o bel canto total

mente livre para poder improvisar. 

FESTIVAL Fale-nos sobre esse ensinar 
!J iano: como isso ajuda você enq uanto 
concertista~ 

ORTIZ Ensinando me vejo de fora e é 

fácil criticar. Primei ramente solucio

no problemas técnicos, que é o me

lhor para ajudar o pianista. Sempre 

digo "se eu toco sem errar, você t am

bém pode". Se eu consigo, é porqu e 

estou usando uma posição de mão. 

Se você tocar dez vezes e se sair bem 

em oito é sinal de um bom dedilhado. 

----

- -·- --- -· - rr 



Se a média for pior, não funciona. Vou 

solucionando essas coisas como uma 

médica, e funciona! Por isso minha 

pai xão é comentar, e não só porque 

quero que toquem melhor, mas por

que quero que compreendam como 

respeitar Chopin. 

FESTIVAL É um diálogo que você esta
belece com os alunos, e este é justamen
te o tema do Festi vai neste ano. 
ORTIZ Diálogo, é exatamente isso! 

Sempre digo para os pianistas não to

carem as duas mãos do mesmo jeito. 

Têm de pensar nos instrumentos, em 

um quarteto, em um bel canto, em um 

acompanhamento mais discreto. Faço 

música de câmara comigo mesma. 

Meus alunos me perguntam se não me 

canso de estudar. Acontece que não 

estudo: toco, ouço, imagino, improvi

so, associo, divirto-me! A cada vez ten

to inventar algo diferente e com isso 

crio meu pianismo, que não é de nin

guém. Vejoamúsicaorquestralmente, 

os instrumentos estão dentro da mão. 

FESTIVAL Char!es Rosenfa!a em seu li 
vro que tocar Bach pela primeira vez em 

um piano moderno teria influenciado 
muito Chopin. 
ORTIZ Chopin começava o dia com 

Bach. Dentro da quarta balada, de

pois de todo aquele momento em lá 

maior, antes de retornar ao tema, é 

puro Bach, e eu toco aquilo como se 

fosse Chopin estudando Bach de ma

nhã. Aos poucos vai-se progredindo 

para a linguagem própria. É um jeito 

de me divertir, de imaginar que é uma 

homenagem ao Bach de todo dia dele. 

E aos pouquinhos ele vai adoçando, 

romantizando a coisa, de volta àquela 

maravilha que é a quarta balada. 

FESTIVAL Chopin tem às vezes micro
trabalhos de vozes internas e outras ve
zes coisas grandiosas. 
ORTIZ Chopin nunca tem de ser to

cado muito forte. Há uma história 

famosa do final da Barcaro!a, em que 

ele fazia aquela peroração da balada 

escrita em fortíssimo e que ele tocava 

em pianíssimo. Todo mundo comen

tava que o pianíssimo dele era muito 

intenso, que vinha de dentro. O con

teúdo é em fortíssimo, mas isso não 

significa bater no piano! Ele não tinha 

força para tocar em fortíssimo, mas 

conseguia o efeito que queria com seu 

jeito de tocar. 

FESTIVAL O que você poderia nos dizer 
sobreSchumann? 
ORTIZ Tenho loucura por ele, só não 

o toco agora porque Chopin já tirou 

tudo de mim! Ele acaba sendo mui

to difícil para o público leigo por seu 

jeito introvertido de ser. Schumann 

tem uma linguagem completamente 

diferente, toda para dentro. Choro 

toda vez que penso naquele final das 

Cenas infantis, no amor dele por Clara. 

É uma obra perfeita, tem paixão, tem 

tudo ali . Consigo ver como ele conhe

ceu a Clara Wieck naquela pureza em 

dó maior. Ele conta como via a menina 

brincando, saltitando. Pureza, ino

cência; não é estilizado, é puro. Sua 

música passa por uma gama de emo

ções que engloba tudo. É tão tênue, 

poético, que é de chorar, mas você não 

consegue fazer um público vibrar com 

isso. Aquele último movimento é de 

morrer, são minhas obras preferidas 

de Schumann. Conheço o mundo de 

Schumann a fundo, e sua alma é aque

la loucura, aquela doença. Tem outro 

livro maravilhoso, da Nancy Reich, 
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sobre Clara Schumann. Aprendi mais 

sobre Schumann nesse livro que em 

todos os outros a ele dedicados. As 

obras que Clara escreveu depois da 

loucura dele são de chorar de beleza. 

São dois compositores que vão fundo 

e me tiram a alma. 

FESTIVAL Como você tocaSchumann~ 
ORTIZ Schumann é germânico, não 

se pode esquecer o fato de ele ser ale

mão! Então seu pulso é muito mais 

clássico que o de Chopin, que é polo

nês e não escapada dança. Schumann 

não, não se pode sair daquele qua

drado da escola germânica, embora 

acrescentando a poesia que ele tinha. 

Você tem de saber onde está, não 

pode fazer o que quer, ali tudo é mais 

quadrado. Tem também de ser orgâ

nico: tudo que faço em Schumann e 

Chopin é orgânico. 

FESTIVAL Schumann trabalha com 
miniaturas e ao mesmo tempo tem essa 
relação com as grandes formas. 
ORTIZ Exato. As sinfonias de Schu

mann são a coisa mais fantástica que 

existe . Você tem de aprender Schu

mann com elas. Tem algo parecido em 

Villa-Lobos: não é muito bem escrito 

para as cordas, então tem de se traba

lhar para delinear a coisa. É duro, não 

vem à tona sozinho, não! E precisa ser 

camerístico, porque são as grandes 

formas mais difíceis de fazer. É talvez 

como pensar em um piano orquestral. 

Os movimentos lentos das sinfonias 

são lindos, mas tem-se de compreen

der o som; Schumann tem a alma poé

tica. Para aprendê-lo é preciso ouvir as 

sinfonias bem feitas, pois assim você 
compreende seu caráter pianístico. 

FESTIVAL Q_uando foi a primeira vez 
que você tocou no Festival de Campos 
do]ordão~ 

ORTIZ Passei toda minha vida sem ir a 

Campos do Jordão. Todos os artistas 

viviam tocando lá e nunca me convi

davam. Talvez por morar na Europa, 

e os agentes de lá não ligarem para 

o Brasil. A primeira vez foi quando se 

completaram vinte anos de morte da 

Magdalena Tagliaferro, há mais ou 

menos cinco anos. Pensei "puxa vida, 

até que enfim!". Esta será a terceira 

vez . Ano passado foi maravilhoso, 

e espero que isso se repita com este 

"Ano Chopin". 

ALÉM DE DAR AULAS AOS BOLSISTAS DE PIANO DO FESTI

VAL E MINISTRAR MASTER CLASSES, CRISTINA ORTIZ HO

MENAGEIA CHOPIN EM RECITAL QUE INTERCALA AS BAlA

DAS E OS SCHERZI. 23 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO . TAMBÉM TOCA O CONCERTO N.2 DO COMPOSI

TOR POLONÊS COM A ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL. 

28 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. 

----
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SENSIBILIDADE 
A 

E INTELIGENCIA 

FESTIVAL Primeiramente gostaria que 
você falasse sobre seu trabalho à frente 
da Orquestra Sinfônica da USP. 
LÍGIA AMADIO Estou à frente da 
OSUSP desde agosto do ano passado, 

quando comecei a planejar a tempo
rada 2010. Meu primeiro concerto, 

entretanto, só aconteceu no dia 8 de 
dezembro, pois já havia uma tempo

rada preestabelecida. Foi uma longa 

espera, porque um diretor anseia por 
trabalhar artisticamente a orques

tra que dirige. Mas foi uma gestação 
produtiva. Pudemos elaborar uma 

rica temporada para o ano atual e 
estabelecer novos vínculos e parce

rias com diversas instituições, como, 

por exemplo, o Festivàl de Campos 

do Jordão, no qual temos a honra de 
nos apresentar junto ao pianista Ar

naldo Cohen. Também tratamos de 
amplificar a atuação da Orquestra em 

sua missão de atividade de extensão 

cultural da USP, conquistando novos 
públicos e repertórios mais amplos. 

Abrimos a temporada lírica do Teatro 
São Pedro com a ópera Tosca e reali

zaremos, além disso, uma pequena 
temporada de concertos nesse tea

tro, além de nossa série tradicional na 
Sala São Paulo. Atuamos com gran

des artistas internacionais em pro

jetos de envergadura artística, como 

acompanhando o tenor José Carreras 
e o violonista Pepe Romero. 

O QUE AFASTA 

OU APROXIMA O 
/ 

PUBLICO DE UMA 

OBRA MUSICAL 
/ 

HOJE EM DIA E 

A CONVICÇÃO) 
/ 

O NIVEL DE 

COMPREENSÃO E 

A CAPACIDADE DE 
'"' REALIZAÇAO DO 

/ 

INTERPRETE QUE 

A EXECUTA. 

FESTIVAL 0 concerto da OSUSP trará 
dois compositores da mesma época que 
vi venci aram um período no qual sedes
tacam grandes inovações harmônicas: 
Schumann, mais convencional em ter
mos deforma, e Liszt, considerado como 
vanguarda de sua época sob o mesmo 
aspecto. Como as peças desse concerto 
estabelecem um diálogo::> 
LÍGIA De fato há uma correlação entre 
os compositores por diversas razões: 

ambos dedicaram-se primordialmen

te à música para piano; Liszt foi con
siderado um dos maiores pianistas de 

todos os tempos e reconhecido como 

compositor mais tardiamente; Schu
manntevedeabandonarseusonhode 

tornar-se um grande virtuose do pia

no por causa da paralisia nas mãos-, 
consequência de seus experimentos 

para obter total independência dos 

dedos- e dedicou-se, por isso, com 
mais intensidade à composição. As 

obras que executaremos revelam 
exemplarmente os estilos indivi

duais desses grandes compositores 

LÍGIA AMADIO 
DIRETORA 
ARTÍSTICA E 
REGENTE DA 
ORQUESTRA 
SINFÔNICA DA 
UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 
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nascidos com diferença de apenas 

um ano. Um alemão, outro húngaro; 

viveram na mesma Europa românti

ca e conheceram-se em Paris. Ambos 

idealistas convictos, se dedicaram a 

promover generosamente novos ta

lentos musicais. 

FESTIVAL Muitas pessoas veem as 
obras orquestrais de Schumann, parti
cularmente as sinfonias, como bastante 
densas para o público, talvez pelo ri[Jor 
formal, característico do compositor. 
Você concorda com essa afirmação::> 
Q.ual é o modo de aproximar essas pe
ças densas do público - diferentes do 
concerto para piano de Liszt, que é uma 
peça bastante atrativa::> 
LÍGIA Considero as grandes obras 

musicais sempre densas, não creio 

de forma alguma que Schumann seja 

mais denso que Brahms ou Beetho

ven. O rigor formal nunca afastou o 

público, muito pelo contrário: em uma 

época em que a forma musical era am

plamente reconhecida pelo público, 

fugir à forma é que causava estranha

menta. O que afasta ou aproxima o 

público de uma obra musical hoje em 

dia é a convicção, o nível de compre

ensão e a capacidade de realização do 

intérprete que a executa. 

O Concerto n.2 de Liszt é maravi

lhoso! E o virtuos ismo de Arnaldo Co

hen aliado a sua sensibilidade e sua in

tel igência tornará essa interpretação 

inesquecíveL 

FESTIVAL Q.ual é sua opinião em relação 
ao convívio que os bolsistas têm com im
portantes orquestras e wandes atrações 
em Campos do]ordão::> 
LÍGIA O Festival de Campos de}ordão 

é de fato um dos maiores encontros 

de talentos musicais do BrasiL Tive a 

oportunidade de frequentá- lo por três 

anos, como aluna, e posso afirmar que 

foi uma das experiências mais memo

ráveis de minha vida estudantiL Con

viver com os grandes professores des

se curso, com os colegas de todas as 

áreas e assistir aos concertos do Fes

tival dá um estímulo que nos alimen

ta pelos sucessivos anos de estudo e 

dedicação que teremos de enfrentar 

para nOs tornar profissionais. 

A ORQUESTRA SINFÔNICA DA USP APRESENTA OBRAS DE DOIS GRANDES COM

POSITORES: CONCERTO PARA PIANO E ORQUESTRA N.2 DE FRANZ LISZT, COM O 

SOLISTA ARNALDO COHEN, E SINFONIA N.2 E GENOVEVA, OPUS 81 DE ROBERT 

SCHUMANN. 28 DE JULHO, 2 1H, SALA SÃO PAULO, E 29 DE JULHO, 21H, AUDITÓ

RIO CLAUDIO SANTORO. 
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ARTE E 
A 

CIENCIA 

FESTIVAL Como são os ensaios e o pro
cesso de trabalho do La Gaia Scienza;l 

E qual a origem do nome do grupo;J 
PAOLO BESCHI Em nosso processo de 

trabalho geralmente procuramos re

solver todos os problemas técnicos, 

então é possível encontrarmos um 

sentimento comum e uma profunda 

compreensão de o que o autor quer 

com determinada obra. Frequente- ' 

mente trabalhamos com cópias dos 

originais, muitas vezes dos próprios 

manuscritos, e utilizamos instrumen

tos de época quando possível, ou có

pias desses instrumentos. 

O nome do grupo vem da famosa 

obra do filósofo alemão Friedrich Niet

zsche, A,gaia ciência, na qual a arte - a 

música em especial - é a gaia ciência. 

FESTIVAL No concerto que farão no Fes
tival haverá um trio de Beethoven (opus 

70, n.1) e outro deSchubert (opus 100). 

/ 

A M USICA DE 

CÂMARA É A 

ESCOLA NA QUAL 

SE APRENDE A 

TOCARJUNTOJA 

OUVIR O OUTRO) 

A TOCAR COM 

AS MESMAS 

INTENÇÕES. 

Qyais são os principais desafios, técnicos 
e musicais, dessas obras;J 
BESCHI Schubert é sempre um com

positor difícil e delicado, em cujas 

obras temos de resolver problemas 

técnicos e musicais ao mesmo tem

po. ]á Beethoven ajuda-nos a resolver 

esse tipo de problema porque sua mú

sica é sempre pensada para o intér

prete, enquanto a música de Schubert 

está completamente conectada com o 

mundo poético. 

FESTIVAL O Festival de Campos do ]o r
dão é um festival-escola, no qual a or
questrafunciona como laboratório para 
os estudantes. Dequeformaapráticade 
música de câmara é importante para a 
formação de um músico de orquestra;:J 
BESCHI É extremamente importante 

porque é essa a estrada que todo bom 

músico deve percorrer. A música de 

câmara é a escola na qual se aprende 

a tocar junto, a ouvir o outro, a tocar 

com as mesmas intenções, a exercer 

habilidades de entonação, de articu

lação e de desenvolvimento de um 

bom fraseado, qualidades essenciais 

para uma vida profissional musical. 

I PAOLO BESCHI 
VIO LO NCELISTA 

O VIOLONCELISTA PAOLO BESCHI 

APRESENTA, COM SEU TRIO LA GAIA 

SCIENZA, A MÚSICA DE BEETHOVEN 

COM O TRIO EM RÉ MAIOR, OPUS 70 N.l 

E O POÉTICO TRIO EM MI BEMOL MAIOR, 

OPUS 100 DE SCHUBERT. 16 DE JULHO, 

17H, CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA . 
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TEXTURAS 
ORQUESTRAIS 

/ A 

MAHLER E A EXPERIENCIA DE ESTAR 

CONDUZINDO ALGO COMPLETAMENTE 
/ A 

EXACERBADO. E A EXPERIENCIA HUMANA 

ELEVADA À CENTÉSIMA POTÊNCIA) 
/ / 

E A TRAGEDIA MULTIPLICADA POR DEZ) 

A PAIXÃO) POR VINTE. 

ROBERTO MINCZUK 
REGENTE DA ORQUES T RA 
SIN FÔN IC A BRAS I LEIR A 

FESTIVAL Além de ter uma estreitare
lação com a obra de Gustav Mahler pela 
perspectiva do maestro, você também 
o conhece pela perspectiva do músi
co de orquestra, à medida que tocou 
diversas ob ras dele quando atuava 
como trompista em orquestras como a 
Gewandhaus de Leipzig e a Filarmôni
ca de Nova York. Q_uais são as princi
pais diferenças e desafios entre reger e 
tocar Mahler:J 
ROBERTO MINCZUK Particularmente, 

os trompistas sempre se deliciam com 

uma sinfonia de Mahler, pois a trom

pa é um dos instrumentos mais utili

zados por ele . Coincidentemente sua 

Sinfonia n.3, que regerei no Festival, 

foi a primeira sinfonia dele que toquei. 

Isso foi há muito tempo, quando tinha 

apenas 13 anos e a OSESP chamou-me 

para fazer a parte da oitava trompa. 

Foi uma experiência maravilhosa 

iniciar-me no universo de Mahler de 

dentro da Orquestra. 

Claro, reger e tocar Mahler são 

coisas muito diferentes, pois quando 

regemos somos responsáveis pela 

concepção musical da obra, obser

vando-a em sua totalidade. Mahler 

diferencia-se de todos os outros com

positores pelo fato de ter sido primei

ramente um grande regente. Seu lado 

compositor emergiu a partir de seu 

lado regente . Por exemplo, na obra de 

Beethoven observamos que tudo foi 

criado a partir do teclado, pois ele era 

um grande pianista. Em suas sinfonias 

essainfluênciaé clara. Mahler, por sua 

vez, era um grande conhecedor da or

questra, de cada instrumento, suas 

capacidades e limitações. Ele tinha 

também um profundo conhecimento 

do repertório sinfônico, pois regeu to

das as sinfonias de todos os grandes 

compositores, além de ter conduzido 

um grande número de óperas . O uni

verso sinfônico dele é da perspectiva 

de quem está em cima do pódio, ou

vindo todas as vozes da orquestra e, 

mesmo quando compõe, no fundo, 

continua o trabalho como regente. 

Digo isso, pois quando estudamos 

uma partitura de Mahler deparamo

-nos com uma escrita bastante deta

lhada. Poucos compositores foram 



tão detalhistas quanto ele em suas 

indicações de interpretação. Compo

sitores como Bach e Mozart escreve

ram verdadeiras obras-primas, claro, 

mas todas com indicações de inter

pretação. Mahler é muito específico, 

tanto que frequentemente precisa

mos de uma bula, uma tabela para ver 

todos os termos- sempre em alemão 

-que ele utiliza ao longo da partitu

ra. Ele é meticuloso nas indicações 

e não raro intromete-se naquilo que 

deveria ser função exclusiva do ma

estro, indicando que um determina- ' 

do trecho deve ser regido em dois ou 

em três tempos, por exemplo. Junto 

com o universo da canção, a prática 

da regência é um dos fatores mais de

terminantes de sua obra. 

FESTIVAL Esse detalhismo não chega 
a tolher a inter~retação do regente 
moderno;:, 
MINCZUK Pelo contrário, pois como 

tudo o que ele pede faz sentido, reger 

Mahler é uma experiência gratificante, 

ainda que difícil, para qualquer maes

tro. Apesar da quantidade de instru

ções, suas obras têm um grande poten

cial interpretativo, fazendo com que 

cada apresentação seja verdadeira

mente única- isso porque a experiência 

de reger Mahler é a experiência de estar 

conduzindo algo completamente exa

cerbado. Ele alterna texturas arques-

trais monumentais com moment os 

íntimos de pura música de câmara. É a 

experiência humana elevada à centési

ma potência, é a tragédia multiplicada 

por dez, a paixão, por vinte. 

FESTIVAL O concerto que fará este ano 
no festival é totalmente dedicado a 
Mahler e sua Sinfonia n 3. Conte-nos 
um ~ouco sobre essa obra es~ecífica
que é uma das mais longas sinfonias da 
História- e sobre os ~rinci~ais desafios 
musicais e técnicos e o ~rocesso de ~re
~aração junto à Orquestra . 
MINCZUK Reger essa sinfonia é como 

escalar o Monte Everest, pois temos 

uma obra de grandes dimensões que 

prevê umaorquestragigante à qual se 

soma a parte vocal. Todo bom alpinis

ta almeja escalá-lo: ao mesmo tempo 

em que ele representa um enorme 

desafio, é também algo muito praze

roso. O maestro Eleazar de Carvalho 

costumava falar que o maestro é um 

recriador, e é exatamente isso que 

temos de fazer em obras da enverga

dura da Sinfonia n.3 de Mahler. Temos 

de fazer muitos ensaios separados 

dos diferentes naipes da orquestra

cordas, madeiras e metais-, depois 

ensaios distintos para a parte vocal e 

depois ensaios gerais, nos quais jun

tamos todo mundo. E para que tudo 

isso ocorra é necessária uma verda

deira operação de logística. Também 

por isso, toda vez que setocaaSinfonia 
n.3, é sempre um acontecimento. 

FESTIVAL Mes mo com sua obra não 
tendo sido reconhecida em vida, Mah
ler surge como uma das ,grandes ~red i 

leções da audiência clássica contem
~ o rânea . Em sua o~inião, ~o r que isso 
ocorre;:, O que Mahler tem a nos dizer 
ainda hoje;:, 
MINCZUK Acho que grandes artistas 

estão sempre à frente de seu tempo, 

e por isso cada vez mais universais 

e atemporais eles se tornam . Bach, 

imagine só, foi considerado ainda em 

vida um compositor antiquado, pois 

na época já estava em voga um novo 

estilo que viria a ser chamado de clas

sicismo. Só depois sua obra foi revista 

e até hoje é tida como moderna. Com 

Mahler aconteceu o contrário, pois 

ele compôs uma música que nem 

todos estavam prontos para ouvir. 

Somente na segunda metade do sé

culo XX a audiência mostrou-se mais 

preparada para sua música, à medida 

que surgiram as condições para fazer 

suas obras, tais como grandes grupos 

orquestrais mais bem consolidados e 

salas de concerto adequadas para es

ses conjuntos. 

Creio que hoje ouvimos Mahler 

porque de fato o fazemos melhor 

que em sua época e, desta forma, 

podemos receber adequadamente 

sua mensagem musical, que será 

sempre universal, não importa o lu

gar nem o tempo. 

ROBERTO MINCZUK REGE A ORQUESTRA SINFÔNICA BRA

SILEIRA EM APRESENTAÇÃO DA GRANDIOSA SINFONIA N.3 

DE GUSTAV MAHLER. 9 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO, E 10 DE JULHO, 21H, SALA SÃO PAULO. 
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OUVIR O OUTRO É O 

PRINCÍPIO DO DIÁLOGO 

EM TODA RELAÇÃO 

INTERPESSOAL. NA PRÁTICA 

COLETIVA DA MÚSICA ISSO 

PODE PARECER ÓBVIO J 

MAS NA REALIDADE É UMA 

CONQUISTA, RESULTADO 

DO APRENDIZADO E 

AMADURECIMENTO DOS 

MÚSICOS . PARA TOCAR 

JUNTO, É PRECISO ASSUMIR 

O COMPROMISSO DA 

GENEROSIDADE J 

DA DISPONIBILIDADE. 

CADA MÚSICO OUVE 

A SI MESMO E AOS OUTROS 
, J 

E UM INDIVÍDUO COM 

VOZ PRÓPRIA E DISPOSTO 

A FUNDIR-SE A UMA 

COLETIVIDADE, SER TODO 

E PARTE NAS SONORIDADES 

TORNANDO A MÚSICA 

A RESPIRAÇÃO COMUM. 

DINAMICAMENTE J 

INVENTAM- SE NOVOS 

INSTRUMENTOS J 

J 

RESULTADO DA CONSTANTE 

RECOMBINAÇÃO NO 

INTERIOR DOS CONJUNTOS 

DE CÂMARA E ORQUESTRAIS. 

REINVENTAM-SE RELAÇÕES 

HUMANAS A CADA 

ENCONTRO MUSICAL. 

INSTRUMENTOS DIALOGAM 

COMO CORPOS QUE DANÇAM. 
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OS DESENHOS 
I 

DA MUSICA 

SE TOCO UMA 

FRASE JUNTO COM 

A PRIMEIRA FLAUTA) 

OLHO PARA ELA) 

E NAQUELE 

MOMENTO ESTOU 
/ 

FAZENDO MUSICA 

DE CÂMARA. 

EMMANUELE BALDINI 
VIOLINISTA 

FESTIVAL No Festival deste ano a 
OSESP terá participação de intensa na 
programação de música de câmara. 
Q_u.al a importância da apresentação e 
da prática da música de câmara em um 
evento como este::> 
EMMANUELE BALDINI A música de 

câmara é uma prática musical que, na 

história da música, pode ser encontra

da praticamente em todas as épocas. 

Os motivos são vários, mas entre os 

mais conhecidos- por exemplo, o fato 

de ser comum entre os imperadores e 

os aristocratas, tocar um instrumento 

e fazer música de câmara nas festas 

dos palácios -, parece-me i nteres

sante indicar aquele que, em minha 

opinião, é a raiz de todos os outros 

motivos: a música, em outras épocas, 

infelizmente hoje muito menos, era 

parte fundamental da educação social 

e familiar. 

Era normal fazer música de câmara 

conjuntamente- pais com filhos, avós 

com netos- para passar algumas ho

ras de diletto musica!ee incentivar a for

mação de um senso estético-musical, 

que estimularia um bom gosto em sen

tido mais amplo. Daí para a frente, os 

mais talentosos tornavam-se músicos 

--·~ . ~ .... _. 

profissionais e os outros mantinham a 

música como uma prática a ser realiza

da por puro prazer individual. Eu mes

mo tive a sorte de nascer e crescer em 

uma família na qual quatro pessoas 

, dentre as cinco que a compõem tocam 

algum instrumento musical. 

FESTIVAL Nesses concertos a OSESP 
será representada por grupos muito 
diferentes como o quinteto de metais, 
o quinteto de sopros, o quarteto de cor
das com piano e uma série de outras 
formações. Em Unhas .gerais, quais são 
as principais características ou desafios 
das diferentes formações camerísticas ::> 
EMMANUELE A filosofia é a mesma: 

tocar junto, respirar junto, dialogar 

musicalmente, ouvindo-se e aceitan

do-se as propostas que, durante os 

ensaios ou durante o concerto, são 

sugeridas pelos colegas. 

Lembro muito bem que meu ami

go Werner Hinck, spa!!a da Filarmô

nica de Viena, uma vez disse que a 

verdadeira diferença entre um músi

co medíocre e um excelente músico é 

que o verdadeiro artista, quando toca, 

divide a concentração e a atenção da 

seguinte maneira: so% ouvindo a si 



próprio e so% ouvindo o que está sen

do tocado pe los outros. Apesar de ser 

simples, garanto que tal prática não 

é comum e que muitos ainda tocam 

focados exclusivamente no que eles 

mesmos estão produzindo, sem pres

tar atenção aos outros . 
Ent ão, voltando à pergunta, não 

exist em diferenças básicas, os desa

fios são praticamente os mesmos: 

entrar t odos no mesmo rio musical 

e, segui ndo a corrente da mús ica, 

acompanhar, juntos, o percurso, os 

desenhos da música, tentando fazer 

vive r mais uma vez algo que, sem isso, 

estaria morto, notas brancas e pretas 

em uma partitura muda. 

FESTIVAL Dos compositores homena.ge
ados este ano, RobertSchumann é quem 
se ded ico u de forma mais sistemática 
à música de câmara e cujo Quinteto 

opus 44 o Q_uarteto OSESP interpretará . 
Conte-nos sobre a escrita e os desafios 
da música de câmara de Schumann. 
EMMANUELE O que mais me fascina 

em Schumann é a poética dos con

trastes que se materializa até na cria

ção, do próprio compositor, das duas 

figu ras opostas, Eusébio e Florestan, 

que ao mesmo tempo se comple

tam reciprocamente . O primeiro, 

reflexivo e introspectivo; o segundo, 

apaixonado e instintivo. Isso é algo 

que sempre existiu e, para trazer um 

exemplo de outra época histórica, po

deríamos pensar em Apolo e Dionísio, 

na Grécia Antiga. 

Na música de Schumann essa 

duplicidade, característica da alma 

do se r humano, é sempre present e. 

O que é realmente difícil ao tocar as 

obras dele é mostrar isso para o pú bli

cosem cair na fácilarmadilhadoefeito 

especial, do exagero. Outro perigo é a 

fragmentação musical: as mudanças 

de humor na música de Schumann 

são tão frequentes e repentinas que 

é muito comum ouvir interpretações 

nas quais a linha do discurso cai cons

tantemente. Torna-se um verdadei ro 

desafio manter a unidade musical, 

mostrando, ao mesmo tempo, as mu

danças de humor. 

FESTIVAL De que forma o repertório ca
merístico dialo.ga com a músicasinfônica:> 
EMMAN UELE Não conheço uma gran

de orquestra na qual não haja vários 

grupos de música de câmara fi xos. A 

música de câmara é o oxigênio para a 

música sinfônica, uma vez que é im

possível tocar bem música sinfônica, 

em um grande grupo, se não se sou

ber tocar um quarteto, por exemplo. 

Refiro-me não somente ao sentido 

estritamente musical; assim como a 

família é a base da sociedade -levan-

do em conta a formação em educação, 

cidadania e cultura-, um grupo de câ

mara pode ser considerado a base de 

uma orquestra, inclusive no que se re

fere ao relacionamento pessoal entre 

os seus integrantes. 

O público, que observa bem as 

ações e reações durante um concer

to de orquestra sinfônica, provavel

mente deve ter percebido que o con

tato visual entre os chefes de naipe 

é constante. Se toco uma f rase junto 

com a primeira flauta, olho para ela, e 

naquele momento estou fazendo mú

sica de câmara- fora, naturalmente, 

o contato constante que existe entre 

os chefes de naipe das cordas. Música 

sinfônica não é nada mais que música 

de câmara tocada com mais músicos e 

em salas maiores! 

AO LADO DO PIANISTA CAIO PAGANO E COM EMMANUELE BALDINI 

AO PRIMEIRO VIOLINO, O QUARTETO DE CORDAS OSESP EXECU

TARÁ O QUINTETO OPUS 44 DE ROBERT SCHUMANN . 26 DE JULHO, 

2 1 H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO . 
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AGUA1 TERRA., 
FOGO E AR 

A SÃO PAULO COMPANHIA DE 

DANÇA MOSTRA DIVERSIDADE 

AO APRESENTAR O PROGRAMA 

COMPOSTO PELA OBRA 
/ 

N EOCLASSICA SERENADE) 

DE GEORGE BALANCHINE) 

E A COREOGRAFIA GNAWA) DE 

NACHO DUATO) QUE MISTURA 

TAMBORES AFRICANOS COM 
/ 

VOCAIS FLAMENCOS E E 

BASEADA NOS QUATRO 

ELEMENTOS. 

IRACITY CARDOSO 
DIRETORA DA SÃO PAULO 
COMPANHIA DE DANÇ A 

FESTIVAL Como foi feita a escolha das 
duas coreografias apresentadas pela 
São Paulo Companhia de Dança;:> 
INÊS BOGÉA e IRACITY CARDOSO 0 
programa mostra um pouco da diver

sidade artística com que a Companhia 

atua. Trazemos a obra neoclássica 

Serenade, do grande mestre George 

Balanchine, e a peça contemporânea 

Gnawa, do espanhol Nacho Duato. 

FESTIVAL Q_uais são os diálogos que 
encontramos na obra Serenade, de Ge
orge Balanchine, que utiliza música de 
Piotr Tchai kovsky ;:> 

INÊS e IRACITY São infinitos. Pode

mos encontrar, por exemplo, o di

álogo da música com a dança ou do 

passado com o presente. Balanchine 

criou várias peças sobre músicas de 

Tchaikovsky. Serenade registra o mo

mento em que Balanchine formava 

uma companhia. Além desse fato, 

que nos orienta no tempo, a obra é 

emblemática de um estilo, amplian

do a dimensão da capacidade de 

sign ificações do movimento, poten -

--
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A DANÇA DESLIZA 

NO ESPAÇO E NO 
/ 

PULSO DA MUSICA. 

INÊS BOGÉA 
DIRETORA DA SÃO PAULO 
COMPANH I A DE DANÇA 

cializando sensações e emoções hu

manas, sem a mediação de narrativas 

diretas ou palavras e sem ilustrações 

de uma realidade. A dança desliza no 

espaço e no pulso da música. 

FESTIVAL E quais são OS diáiOIJOS de 
Gnawa, deNacho Duato;> 
INÊs e IRACITY Gnawa é uma coreogra

fia contemporânea na qual estão pre

sentes os quatro elementos fundamen

tais: a água, representada pela própria 

música e pela fluência dos movimen

tos; a terra, nos movimentos mais on

dulados do grupo e nos próximos ao 

' solo; o fogo, que vem para a cena nas 

luminárias nas mãos dos bailarinos; o 

ar, no duo que corta a obra e traz a ver

ticalidade por meio da ondulação. Essa 

peça também traz os ares do mar Medi

terrâneo. Para Duato há traços comuns 

que permeiam a região banhada pelo 

Mediterrâneo: Norte da África, Grécia, 

Itália, Espanha, Armênia e Albânia. A 

música mistura ritmos dos tambores 

africanos com vocais do flamenco. Diz

se que quem ouve música Gnawa não 

consegue ficar sem dançar. 

FESTIVAL Como vocês prepararam a 
atividade do ensaio aberto, realizada 
na tarde do mesmo dia do espetáculo no 
Auditório Claudio Santoro;> 
INÊS e IRACITY A São Paulo Compa

nhia de Dança atua em programas 

educativos e de formação de plateia, 

além de na produção e circulação de 

espetáculos. Em nossos ensaios aber

tos, como o realizado em Campos do 

Jordão, mostramos informações além 

do próprio espetáculo- com vídeos e 

atividades interativas com a plateia

e revelamos um pouco dos bastidores 

da dança no intuito de ampliar a per

cepção do público presente. 

A SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA MOSTRA SUA VERSATI

LIDADE AO APRESENTAR A OBRA NEOCLÁSSICA SERENADE DE 

GEORGE BALANCHINE E A COREOGRAFIA GNAWA, DE NACHO 

DUATO, BASEADA NOS QUATRO ELEMENTOS DA NATUREZA. 

13 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. 
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TODAS AS 
FORMAS , 
DE MUSICA 

UNIR DOIS 

GRANDES SOLISTAS) 

CADA QUAL 

SABENDO TOCAR 
/ / 

SUA PARTE) E FACIL . 
/ 

MAIS DIFICIL 
/ 

E REALMENTE 
/ 

FAZER MUSICA DE 
1\ 

CAMARA) CHEGAR 

A PONTO DE SENTIR 

QUE OS DOIS 

ARTISTAS ESTÃO 

RESPIRANDO DA 

MESMA FORMA. 

FESTIVAL No concerto do Festival des
se ano você atuará pela primeira vez ao 
lado da pianistaMaria]oão Pires. Q_uais 
são suas expectativas para este encon
tro musical~ 
ANTONIO MENESES A ideia de tocar

mos juntos já existe há algum tempo, 

inclusive por parte da Glória Guer

ra, nossa empresária em comum no 

Brasil. Eu não conheço a Maria João 

pessoalmente, apenas por gravações, 

concertos e televisão. Mas, como sem

pre admirei muito seu trabalho, fiquei 

empolgado com essa possibilidade 

quando me foi proposta. Acredito que 

o repertó rio que vamos fazer, com as 

sonatas de Beethoven, seja ideal para 

nós. Ela tem um toque muito cláss ico, 

ANTONIO MENESES 
VIOLONCELISTA 

muito bonito, e, tendo a oportunidade 

de trabalhar bem, nós poderemos fa

zer uma apresentação muito boa. 

FESTIVAL No concerto, vocês farão duas 
sonatas de Beethoven, a opus s, n .2 e 
a opu s 69 . Q_uais são os principais desa
fios, técnicos e musicais, dessas obras~ 
MENESES O desafio é combinar esses 

dois instrumentos, que são completa

mente diferentes, para que o ouvinte 

tenha ideia de uma obra que tenha 

sido escrita quase que para apenas um 

instrumento. Isso é uma coisa que no 

Trio Beau x-Arts eu já trabalhei mui 

to. É claro que vamos ter que afinar 

o discurso, pois pode ser que a Maria 

João tenha ide ias completamente no-



vas para mim, e vice-versa. Isso só o 

ensaio poderá mostrar. Mas teremos 

bastante tempo de trabalho juntos, 

pois nos encontraremos vários dias 

antes das apresentações, justamente 

para podermos alcançar um entendi

mento mútuo dessas obras. Este é na 

realidade o grande desafio, pois ape

nas unir dois grandes solistas, cada 

qual sabendo tocar sua parte, é fácil. 

Mais difícil é realmente fazer música 

de câmara, chegar a ponto de sentir 

que os dois artistas estão respirando 

da mesma forma. 

FESTIVAL Sabemos que Beethovenfoi 
2rande admirador de Bach, que acabou 
por se fazer presente ao lon,go de sua 
obra e que você tocará sua Suíte n.3 

De que forma a música de câmara de 
Beethoven dialo,gará com a música de 
Bach neste concerto;:J 
MENESES A ideia de tocar uma suíte 

de Bach, à primeira vista, nem combi

naria com o programa, mas na realida

de é muito difícil encontrar um grande 

compositor que de alguma maneira 

não tenha sido influenciado por ele. 

É o caso de Beethoven, Mozart, Shos

takovitch, e de muitos outros. De certa 

maneira, Bach sempre casa com qual

quer tipo de programação, é como um 

contraponto; pode-se até dizer que 

tudo começou com Bach. 

FESTIVAL O Festival de Campos do 
]ordão é um festival-escola, que fun
ciona como um laboratório para nossos 
estudantes . De que forma a prática de 
música de câmara é importante para a 
formação de um músico;:J 
MENESES Penso que todo músico 

deva se interessar portadas as formas 

de música. Mesmo os que acabarão 

tocando em orquestra, se realmente 

querem ser músicos e não simples

mente burocratas, devem se interes

sar por música de câmara e devem 

aproveitar qualquer oportunidade 

possível para estudar, ensaiar, traba

lhar e, quem sabe, até de se apresen

tar como músico de câmara, porque é 

assim que você aprende a fazer músi

ca de forma democrática, uma música 

na qual todos têm possibilidade dar 

sua contribuição e receber outras dos 

demais músicos. Quando você quer, 

você aprende com a música de câmara 

a entender a maneira como um com-

, positor imagina uma obra. 

O VIOLONCELISTA ANTONIO MENESES SE APRESENTA EM 

DUO INÉDITO COM A PIANISTA MARIA JOÃO PIRES; TAMBÉM 

MOSTRA A SUÍTE N.3 PARA VIOLONCELO SOLO DE JOHANN 

SEBASTIAN BACH. 8 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO, E 9 DE JULHO, 21H, SALA SÃO PAULO. MENESES 

MINISTRA MASTER CLASSES AOS BOLSISTAS DO FESTIVAL. 
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