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Musica Angelica é um dos mais destacados intérpretes do Barroco no concorrido cenário musical erudito norte-americano. Fundado em 1993
pelo alaudista Mark Eagan e pelo fagotista Mark
Chatfield, o ensemble atua hoje sob a inspirada
direção musical do eminente maestro, organista
e compositor vienense Martin Haselböck.
Alicerçados no rigor da pesquisa histórica, os
concertos da Musica Angelica levam aos palcos
internacionais os mais proeminentes musicistas
e contemplam um amplo repertório, que se estende desde as obras-primas do período até composições menos conhecidas da literatura musical
barroca, incluindo-se aí obras inéditas. Assim foi,
por exemplo, com Il Gedeone, oratório composto
em 1737 por Nicola Porpora (1686-1768), que o
grupo executou em première de 2004. Ou com a
ópera Motezuma, de Antonio Vivaldi, apresentada
pela primeira vez ao público norte-americano há
pouco mais de um ano, em março de 2009.
A trajetória internacional dessa orquestra barroca, que tem sua sede em Santa Monica, na Califórnia, onde cumpre extensa agenda anual de
apresentações, iniciou-se com uma aclamada
turnê internacional ao lado da Wiener Akademie.
Em 2007, depois de bem-sucedida passagem por
Los Angeles e Nova York, o grupo realizou seu primeiro tour europeu, excursionando por Hungria,
Áustria, Espanha, Itália e Alemanha. No programa, uma elogiadíssima interpretação da Paixão
de São Mateus, de Bach, recebida com aplausos
unânimes por crítica e público.
Sucesso semelhante a Musica Angelica tem obtido em seus registros fonográficos, desde o álbum
de estreia, em 1998, contendo concertos de Vivaldi interpretados sob a regência de Martin Haselböck. Também sob a batuta do maestro vienense,
o conjunto gravou Acis e Galatea, de Haendel
(2007), além de concertos de Georg Philipp Telemann (2008) e cantatas de Johann Sebastian
Bach (2009). Obras para órgão de Bach, cantatas

de Telemann e partitas de Johann Wilhelm Hertel
(1727-1789) integram o repertório do álbum mais
recente, lançado em 2010.
Na condição de convidados, regentes de elevado renome têm se apresentado à frente dessa
orquestra barroca californiana. Dentre eles, destacam-se os nomes de Rinaldo Alessandrini, Giovanni Antonini, Harry Bicket, Paul Goodwin e Jory
Vinikour. À parte a atividade nas salas de concerto do mundo todo, os excepcionais musicistas
da Musica Angelica ministram também grande
número de master classes, como
lugar,
como a
ass qu
que
e tê
têm lu
luga
gar,
r,
por exemplo, na Universidade
dade da Califórnia, em
Los Angeles.

Musica Angelica

“Uma pérola barroca.”
The Los Angeles Times, Los Angeles

Suzie LeBlanc

Soprano

Nascida em Edmundstun, na província canadense de New Brunswick, a soprano Suzie LeBlanc
goza hoje de farto reconhecimento internacional,
graças a uma bem-sucedida carreira construída
em torno sobretudo dos repertórios barroco e
clássico, com aclamadas apresentações por palcos da Europa, da América do Norte e do Japão.
Profunda conhecedora da música produzida nos
séculos XVII e XVIII, LeBlanc costuma atuar em
colaboração com o renomado alaudista norteamericano Stephen Stubbs, bem como com
ensembles tais como os britânicos The Purcell
Quartet e Fretwork e os canadenses Les Voix
Humaines, Tafelmusik Baroque Orchestra e Les
Violons du Roy, dentre outros. Frequente é também sua parceria com o contratenor Daniel
Taylor, ao lado do qual a artista se apresenta no
concerto desta noite.
Assídua participante de importantes festivais
musicais, como os de Tanglewood, Vancouver e
do Boston Early Music Festival, Suzie LeBlanc apresenta-se também nas mais prestigiosas salas de
concerto europeias, como a do Concertgebouw
de Amsterdã, a do Wigmore Hall londrino e a da
Konzerthaus de Viena.
Nos palcos operísticos, a soprano já interpretou
a Poppea de Monteverdi, em L’incoronazione di
Poppea, na Ópera de Montreal; Clori, em Clori,

Tirsi e Fileno, cantata de autoria de Georg Friedrich
Haendel; e Eurídice, em produção do Orfeo de
Monteverdi apresentada em Viena, Stuttgart e
Tóquio.
No âmbito fonográfico, gravações recentes contemplam Lieder de Mozart, em colaboração com
Yannick Nézet-Séguin (2006), e cantatas de Buxtehude (2007). Seu álbum mais recente, Chant de
terre et de ciel, ganhador do canadense Prix Opus
de 2009, é dedicado à obra do compositor francês
Olivier Messiaen. Com Daniel Taylor, LeBlanc registrou ainda, no belo Love Duets (2003), boa parte
do repertório interpretado por ambos no concerto
desta noite.
Suzie LeBlanc cumpre uma concorrida agenda
anual de concertos. Seus compromissos para
este ano incluem, dentre outros, um recital com
Yannick Nézet-Séguin, interpretações de The
Faerie Queen e King Arthur, de Purcell, e uma turnê
com Daniel Taylor e The Theatre of Early Music por
Estados Unidos, França e Inglaterra. Ainda assim,
a artista encontra tempo para dirigir a companhia Le Nouvel Opéra, de Montreal, que se dedica
a promover oficinas e espetáculos multidisciplinares voltados para o desenvolvimento dos repertórios barroco e clássico.

Daniel Taylor

Contratenor

Dono de uma das vozes mais requisitadas do
circuito erudito internacional, o contratenor canadense Daniel Taylor é presença constante nas
grandes capitais mundiais da música de concerto,
além de ser possuidor de uma invejável discografia de mais de 85 títulos. Formado em inglês, filosofia e música pela Universidade McGill, Taylor
pós-graduou-se em música na Universidade de
Montreal, no Canadá.
Depois de estrear em Glyndebourne, na Inglaterra, com um oratório de Haendel, Theodora, Taylor
logo subiria ao palco para seu début operístico em
papel central de Rodelinda, também do compositor inglês de origem alemã. Posteriormente, protagonizaria Orfeo ed Euridice, de Gluck, no Festival
de Edimburgo, e estrearia nos Estados Unidos em
montagem de Giulio Cesare in Egitto apresentada
na Metropolitan Opera de Nova York.
Bastante familiarizado com o repertório desta
noite, Taylor já interpretou Rinaldo ao lado de
Cecilia Bartoli, em gravação com The Academy of
Ancient Music regida por Christopher Hogwood,
além de ostentar quatro álbuns dedicados ao
Messias de Haendel. De sua profícua e bem-sucedida atividade nos estúdios de gravação destacam-se ainda um volume de cantatas de Bach,
na companhia do Monteverdi Choir e do English
Baroque Soloists, sob a regência de Sir John Eliot
Gardiner, e um álbum dedicado à cantata alemã
anterior a Bach, Before Bach, com o Collegium Vocale
do maestro belga Philippe Herreweghe.

Taylor transita com igual desenvoltura pela ópera, pelo oratório ou pela literatura sinfônica, atuando ao lado tanto de conjuntos de câmara, como
o inglês Gabrieli Consort & Players, o francês Les
Arts Florissants e o alemão Akademie für Alte Musik
Berlin, como de renomadas orquestras sinfônicas,
dentre as quais as de Cleveland, Filadélfia, Toronto, Rotterdã e a Tonhalle de Zurique.
Na presente temporada, Daniel Taylor fez suas
primeiras apresentações ao lado da Orquestra
Filarmônica de Israel, da Orquestra Nacional de
Madri e da Orquestra Filarmônica de Nova York,
além de ter excursionado pela Europa com a
Academy of Ancient Music. Estreou ainda, em março passado, em recital no Carnegie Hall nova-iorquino, para o qual foi convidado a retornar em
2011 e 2012.
Taylor é também professor de voz do Conservatório de Música de Montreal, da Universidade de
Ottawa e professor assistente da Universidade
McGill, além de fundador, diretor artístico e regente do Choir and Orchestra of the Theatre of Early
Music, grupo canadense com o qual realiza cerca
de trinta concertos anuais.

A RECONSTRUÇÃO DO TEATRO CULTURA ARTÍSTICA

No mês de julho, foi inaugurada uma exposição inédita que oferece a todos a oportunidade de acompanhar de perto o restauro do painel de Di Cavalcanti
na fachada do Teatro Cultura Artística. A exposição
está montada ao longo da própria fachada do Teatro, na rua Nestor Pestana.
O maior painel existente de Di Cavalcanti — com
48 metros de largura por 8 de altura — emoldura
a fachada do Teatro desde a sua inauguração, e é o
protagonista desta primeira etapa da reconstrução.
No início de junho, ele começou a ser restaurado
por uma equipe de especialistas da Oficina de Mosaicos liderada pela arquiteta e restauradora Isabel
Ruas. Intitulada Alegoria das Artes, essa obra de Di
Cavalcanti foi o primeiro grande painel em mosaicos
instalado em uma fachada da cidade de São Paulo.
A mostra está dividida em três módulos. O primeiro
reúne fotos do arquivo do arquiteto Rino Levi que
mostram o significado do painel dentro da obra de
Di Cavalcanti e do movimento modernista. O segundo módulo, de caráter multimídia, foi montado em
telas de LCD que transmitem imagens de documentários sobre o Teatro e o painel. Um dos monitores
está diretamente ligado a câmeras postadas no lo-

cal de trabalho dos restauradores. Em tempo real,
e de forma intercalada, quatro câmeras mostram
as intervenções no painel, enquanto outras duas
exibem as atividades da oficina onde o material de
trabalho é preparado. O terceiro e último módulo
conta com fotos do acervo da Sociedade de Cultura
Artística e de jornais.
Além da exposição aberta ao público no nível da
rua, profissionais e estudantes ligados às áreas de
arquitetura e restauração poderão acompanhar de
perto o restauro do painel do Teatro Cultura Artística e conhecer melhor o espaço de trabalho dos
restauradores. As visitas, previamente agendadas,
são monitoradas e acontecem uma vez por mês.
Para maiores informações e agendamento, entre
em contato pelo telefone (11) 5083-4360 ou pelo
e-mail exposicaodicavalcanti@viadasartes.com.br.
A reconstrução do Teatro Cultura Artística é um
projeto que conta com o apoio da Lei Rouanet e se
enquadra no artigo 26 do Pronac, o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Isso significa que seus
patrocinadores gozarão de incentivos fiscais que
podem chegar a 80% da contribuição efetuada.

Para contribuir, ligue para 0800 708 2009 ou visite
www.culturaartistica.com.br/reconstrucao

APOIADORES DA RECONSTRUÇÃO
Nesta página, listaremos todas as pessoas e organizações que têm contribuído
concretamente para a reconstrução do nosso Teatro.
A vocês, o nosso muito obrigado!
Agência Estado
Aggrego Consultores
Álvaro Luis Fleury Malheiros
Ana Maria Levy Villela Igel
Ana Maria Xavier
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira
Antônio Fagundes
Antonio Teoﬁlo de Andrade Orth
Area Parking
Arnaldo Malheiros
Aurora Bebidas e Alimentos Finos
Banco Pine
Banco Safra
Beatriz Segall
BicBanco
Brasília de Arruda Botelho
Bruno Alois Nowak
Camila Zanchetta
Camilla Telles Ferreira Santos
Carta Capital
CBN
Claudio Cruz
Claudio e Rose Sonder
Claudio Lottenberg
Claudio Roberto Cernea
Cleõmenes Mário Dias Baptista (i.m.)
Compacta Engenharia
CCE
Condomínio São Luiz
Construtora São José
Credit Suisse
Credit Suisse Hedging-Griffo
Diário de Guarulhos
Editora Abril
Editora Contexto (Editora Pinsky)
Editora Globo
Editora Três
Elaine Angel
EMS
Ercília Lobo
Erwin e Marie Kaufmann
Eurofarma
Famílias Fix, Korbivcher e Ventura
Fernando Francisco Garcia

Fernão Carlos Botelho Bracher
Festival de Salzburgo
Folha de S. Paulo
Francisco Humberto de Abreu Maffei
Frederico Perret
Fulano Filmes
Fundação Padre Anchieta
Fundação Promon
Gabriela Duarte
Gérard Loeb
Gilberto Kassab
Gilberto Tinetti
Gioconda Bordon
Giovanni Guido Cerri
Helga Verena Maffei
Henri Philippe Reichstull
Hotel Ca’ d’Oro
Hotel Maksoud Plaza
Idort/SP
iG
Israel Vainboim
Izilda França
Jacques Caradec
Jamil Maluf
Jayme Bobrow
Jayme Sverner
José Carlos Dias
José Carlos e Lucila Evangelista
José Roberto Ópice
José Roberto Mendonça de Barros
Katalin Borger
Lea Regina Caffaro Terra
Leo Madeiras
Lúcia Cauduro
Luiz Rodrigues Corvo
Machado, Meyer, Sendacz e Ópice Advogados
Marcelo Mansﬁeld
Marco Nanini
Maria Adelaide Amaral
Maria Helena Zockun
Mario Arthur Adler
Marion Meyer
Max Feffer (i.m.)
McKinsey

Michael e Alina Perlman
Minidi Pedroso
Mônica Salmaso
Natura
Nelson Breanza
Nelson Kon
Nelson Vieira Barreira
O Estado de S. Paulo
Oi Futuro
Orquestra Filarmônica Brasileira
Oscar Lafer
Paulo Bruna
Pedro Herz
Pedro Pullen Parente
Pinheiro Neto Advogados
Racional Engenharia
Rádio Bandeirantes
Rádio Eldorado
Revista Brasileiros
Revista Concerto
Revista Piauí
Ricardo Feltre
Ricardo Ramenzoni
Roberto e Yara Baumgart
Roberto Minczuk
Santander
Seleções Reader´s Digest
Semp Toshiba
Sidnei Epelman
Silvia Ferreira Santos Wolff
Silvio Feitosa
Susanna Sancovsky
Sylvia e Flávio Pinho de Almeida
Talent
Tamas Makray
Teatro Alfa
Terra
TV Globo
Unigel
Uol
Ursula Baumgart
Vavy Pacheco Borges
Zuza Homem de Mello

Musica Angelica
Violinos
Ilia Korol Spalla

Janet Strauss
Jolianne von Einem
Neli Nikolaeva
Anna-Maria Smerd
Amy Wang
Joel Pargman
Carrie Kennedy
Violas

Robert Diggins
Renata van der Vyver
Violoncelos

Klaus Dieter Brandt
Leif Woodward
Contrabaixo

Joshua Lee
Alaúde

Daniel Zuluaga
Flauta

Stephen Schultz
Oboé

Gonzalo Ruiz

O Clássico e o Barroco

oje, teremos a oportunidade de ouvir obras clássicas e barrocas
interpretadas por um excelente conjunto musical, ao lado de
dois ótimos cantores. Clássico e barroco: dois estilos de expressão artística antagônicos por definição. É verdade que os atributos formais que buscam definir as tendências estéticas de
determinados períodos da história da arte nem sempre valem
para todas as artes: literatura, música e artes visuais. Em todo
caso, a propósito do repertório desta noite, vale lembrar um
belo livro do filósofo, historiador da arte e crítico suíço Heinrich
Wölfflin (1864-1945) que a Editora Martins Fontes publicou por aqui
em 1984, com tradução de João Azenha Jr. (Minha edição é de 2000.)
Conceitos Fundamentais da História da Arte tem por subtítulo “O problema
da evolução de estilos na arte”. Escrito em 1915, o livro formula cinco
princípios básicos para que possamos compreender o desenvolvimento das artes, destacando em cada um deles um par de qualidades
opostas entre si. Na verdade, o que Wölfflin faz é estabelecer a oposição entre o Clássico e o Barroco, em um estudo que tem como foco de
pesquisa a produção artística dos séculos XVI e XVII.
Trata-se de uma obra que deveria integrar a lista de leituras obrigatórias de todo estudante das artes, seja ele aluno de letras, história
ou de qualquer outro curso da área de ciências humanas. É um livro
de formação, capaz não apenas de possibilitar uma percepção mais
cuidadosa de uma obra de arte, como também de oferecer um grande
prazer ao leitor. Qualquer leitor, aliás.
Como nesta noite ouviremos peças clássicas e barrocas, achei que
poderia deixar aqui uma sugestão de leitura. Wölfflin não trata da
música em si — sua atenção se volta, antes, para o desenho, a pintura
e a arquitetura —, mas os conceitos fundamentais que ele delineia são
abertos: por meio deles, podemos encontrar outras maneiras de olhar
e de ouvir obras de arte de qualquer tempo histórico.
Boa leitura, e bom concerto a todos!

Gioconda Bordon
gioconda@culturaartistica.com.br

MANTENEDORES E AMIGOS DA SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA — 2010
Este ano, toda contribuição ao programa de Amigos e Mantenedores será revertida para o projeto
de reconstrução de nosso Teatro. A Lei Rouanet possibilita isenção fiscal de até 80% do valor que você
investe no projeto, até o limite de 6% de seu imposto de renda a pagar.

Adelia e Cleõmenes Dias Baptista (i.m.)
Adolpho Leirner
Affonso Celso Pastore
Airton Bobrow
Alexandre e Silvia Fix
Alfredo Rizkallah
Álvaro Luiz Fleury Malheiros
Ameribras Ind. e Comércio Ltda.
Ana Maria L. V. Igel
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira
Antonio Carlos de Araújo Cintra
Antonio Correa Meyer
Antonio Hermann D. M. Azevedo
Antonio José Louçã Pargana
Antonio Teofilo de Andrade Orth
Argetax Adm.e Part. em Empreendimentos
Arsenio Negro Junior
Bruno Alois Nowak
Carlos Nehring Neto
Carlos P. Rauscher
Carmo e Jovelino Mineiro
Cláudio Thomaz Lobo Sonder
Dario Chebel Labaki Neto
Dora Rosset
Editora Pinsky Ltda.
Elisa Wolynec
Erwin e Marie Kaufmann
Fabio de Campos Lilla
Fanny Fix
Fernando Carramaschi
Fernando Eckhardt Luzio
Fernão Carlos B. Bracher
Gerard Loeb
Gioconda Bordon
Giorgio Nicoli
Giovanni Guido Cerri
Helga Verena Maffei
Henri Philippe Reichstul
Henri Slezynger
Henrique Meirelles
IDORT/SP
Israel Vainboim
Jacques Caradec
Jairo Cupertino
Jayme Blay
Jayme Bobrow
Jayme Sverner
Jorge e Léa Diamant
José E. Mindlin (i.m.)
José E. Queiroz Guimarães
José M. Martinez Zaragoza
José Roberto Mendonça de Barros
José Roberto Opice
Lea Regina Caffaro Terra
Livio De Vivo
Lucila e José Carlos Evangelista
Luiz Diederichsen Villares
Luiz Gonzaga Alves Pereira
Luiz Gonzaga Marinho Brandão
Luiz Rodrigues Corvo
Luiz Stuhlberger
Maria Bonomi
Maria Stella Moraes R. do Valle
Mario Arthur Adler
Mario Augusto Ceva
Mario Higino Leonel
Michael e Alina Perlman
Miguy Azevedo Mattos Pimenta

Minidi Pedroso
Moshe Sendacz
Neli Aparecida de Faria
Nelio Garcia de Barros
Nelson Reis
Nelson Vieira Barreira
Oswaldo Henrique Silveira
Otacílio José Coser
Paulo Cezar C. B. C. Aragão
Paulo Julio Valentino Bruna
Percival Lafer
Raphael Pereira Crizantho
Renata e Sergio Simon
Ricard Takeshi Akagawa
Ricardo Feltre
Ricardo Ramenzoni
Roberto Civita
Roberto e Yara Baumgart
Ruth e Raul Hacker
Ruy e Célia Korbivcher
Salim Taufic Schahin
Samy Katz
Sandor e Mariane Szego
Silvia Dias de Alcantara Machado
Suzana e Aleksander Mizne
Sylvia e Flávio Pinho de Almeida
Tamas Makray
Ursula Baumgart
Vavy Pacheco Borges
Vitor Maiorino Netto
Wolfgang Knapp
9 Mantenedores Anônimos

AMIGOS
Abram Topczewski
Adroaldo Moura da Silva
Alberto Emanuel Whitaker
Alexandre Grain de Carvalho
Aluizio Guimarães Cupertino
Alvaro Oscar Campana
Andrea Sandro Calabi
Antonio Carlos Pereira
Antonio Roque Citadini
BVDA /Brasil Verde Design
Calçados Casa Eurico
Carlo Zuffellato
Carlos Chagas Rodrigues
Carlos Fanucchi Oliveira
Carlos Souza Barros de Carvalhosa
Carmen Carvalhal Gonçalves
Cassio A. Macedo da Silva
Cassio Casseb Lima
Claudia A. G. Musto
Claudio Alberto Cury
Cláudio Roberto Cernea
Denise Ascenção Klatchoian
Edith Ranzini
Edson Eidi Kumagai
Eduardo M. Zobaran
Eduardo Telles Pereira
Elga Marte e Rita Marte de Arruda Sampaio
Elias e Elizabete Rocha Barros
Elio Sacco
Elisa Villares L. Cesar
Eric Alexander Klug
Eugenia Lukin
Fabio Carramaschi
Fabio Konder Comparato
Fernando de Azevedo Corrêa
Fernando K. Lottenberg
Fernando R. A. Abrantes
Francisco H. de Abreu Maffei
Franscisco José de Oliveira Junior
Frederico Lohmann
Giancarlo Gasperini
Guilherme A. Plonski
Gustavo H. Machado de Carvalho
Heinz J. Gruber
Helio Elkis
Henrique B. Larroudé
Henrique Eduardo Tichauer
Herbert Gruber
Horacio Mario Kleinman
Ilnort Rueda
Iosif Sancovsky
Irto de Souza
Isaac Popoutchi
Israel Sancovski
Issei Abe
Itiro Shirakawa
Izabel Sobral
Jaime Pinsky
Jayme A. da Silva Telles
Jayme Vargas
Jorge e Liana Kalil
José Avelino Grota de Souza
José Carlos Moraes de Abreu
José e Priscila Goldenberg
José Otavio Fagundes
José Paulo de Castro Emsenhuber
Kalil Cury Filho
Léo Ernest Dreyfuss

Leo Kupfer
Lilia Katri Moritz Schwarcz
Lilia Klabin Levine
Lilia Salomão
Livraria da Vila
Luiz Ablas
Luiz Henrique Martins Castro
Luiz Roberto Andrade de Novaes
Luiz Schwarcz
Marcello D. Bronstein
Marcelo Mattos Araújo
Marcio Augusto Ceva
Marco Tullio Bottino
Maria Claudia Ballesteros
Maria Joaquina Marques Dias
Maria Nazareth Kuczynski
Maria Teresa Igel
Marilene Rezende Melo
Marina Lafer
Marina Medici Misasi
Mario e Dorothy Eberhardt
Mario R. Rizkallah
Marta D. Grostein
Marta Katz Migliori
Mauricio Leonzini
Methow Consultoria Empresarial
Norma Vannucci Di Grado
Olavo Egydio Setubal Jr.
Patrick Charles Morin Jr.
Paulo Guilherme Leser
Paulo Proushan
Rafael Jordão Motta Vecchiatti
Regina Weinberg
Renato Lanzi
Renato Polizzi
Ricardo Bohn Gonçalves
Ricardo L. Becker
Rita de Cassia Caruso Cury
Roberto Bumagny
Rubens Halaban
Rubens Muszkat
Ruy Souza e Silva
Samuel Seibel
Sergio Almeida de Oliveira
Sergio G. de Almeida
Sergio Leal C. Guerreiro
Sheila Hara
Tarcisio V. Ramos
Thomas Frank Tichauer
Thomas Michael Lanz
Thyrso Martins
Ulysses de Paula Eduardo Jr.
Vivian Abdalla Hannud
Walter Ceneviva
Wilma Kövesi (i.m.)
35 Amigos Anônimos

Para mais informações, ligue para (11) 3256 0223 ou escreva para administracao@culturaartistica.com.br

Lista atualizada em 13 de setembro de 2010.

MANTENEDORES

PATROCÍNIO
Patrocinar a Temporada Internacional Cultura Artística é associar o nome de sua empresa
a uma programação sempre em relevo no calendário artístico anual de São Paulo.
Agradecemos muito o apoio de nossos patrocinadores.

PATROCINADORES PLATINA

PATROCINADORES OURO

PATROCINADORES PRATA

PATROCINADORES BRONZE

SÉRIE BRANCA

SÉRIE AZUL

Sala São Paulo

Sala São Paulo

20 de setembro, segunda-feira, 21H

22 de setembro, quarta-feira, 21H

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Ouverture

c. 5’

(Abertura de Rinaldo, HWV.7)

Scherzano sul tuo volto

c. 4’

(Dueto de Rinaldo)
Solistas: Suzie LeBlanc e Daniel Taylor

Sweet Bird

c. 9’

(Ária de L’allegro, il penseroso ed il moderato, HWV.55)
Solista: Suzie LeBlanc

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Concerto para Oboé, Cordas e Baixo Contínuo, em Mi menor, TWV.51:e1

c. 10’

Andante
Allegro molto
Largo
Allegro

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

Che farò senza Euridice

c. 5’

(Ária de Orfeo ed Euridice)
Solista: Daniel Taylor

Ballo

c. 9’

(Orfeo ed Euridice)

Georg Friedrich Haendel

Se il cor ti perde
(Dueto de Tolomeo, rè d’Egitto, HWV.25)
Solistas: Suzie LeBlanc e Daniel Taylor

INTERVALO

c. 6’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ach, ich fühl’s

c. 5’

(Ária de A Flauta Mágica, K.620)
Solista: Suzie LeBlanc

Nehmt meinen Dank

c. 4’

(Ária para soprano e orquestra, K.383)
Solista: Suzie LeBlanc

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Próximos Concertos

Concerto para Flauta, Cordas e Baixo Contínuo,
em Sol menor, opus 10, nº 2, RV.439 (“La notte”)

Sala São Paulo

c. 9’

Largo
Presto (“Fantasmi”)

Série Branca, 19 de outubro, terça-feira
Série Azul, 20 de outubro, quarta-feira

Largo
Presto

Weber Abertura de Oberon
Chopin Concerto nº 1
Beethoven Sinfonia nº 5

Largo (“Il sonno”)
Allegro

Sala São Paulo

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Cara sposa

c. 10’

ITZHAK PERLMAN Violino
ROHAN DE SILVA Piano
Série Branca, 22 de novembro, segunda-feira
Série Azul, 23 de novembro, terça-feira

(Prelúdio e ária de Rinaldo)
Solista: Daniel Taylor

Arrival of the Queen of Sheba

ORQUESTRA FILARMÔNICA DA RADIO FRANCE
MYUNG-WHUN CHUNG Regência
SERGIO TIEMPO Piano

c. 3’

Obras de Mozart, Beethoven, Dvorák,
Stravinsky, Leclair.

(Solomon, HWV.67)

Caro, bella
(Dueto de Giulio Cesare in Egitto, HWV.17)
Solistas: Suzie LeBlanc e Daniel Taylor

c. 5’

Informações e ingressos:
(11) 3258 3344
Vendas online:
www.culturaartistica.com.br
O conteúdo editorial dos programas da
Temporada 2010 encontra-se disponível
em nosso site uma semana antes dos
respectivos concertos.
Programação sujeita a alterações.

ÁRIAS E DUETOS
Scherzano sul tuo volto

Brincam em teu rosto

ALMIRENA
Scherzano sul tuo volto
Le grazie vezzosette
A mille, a mille.

ALMIRENA
Brincam em teu rosto
As Graças encantadoras,
Aos milhares, aos milhares.

RINALDO
Ridono sul tuo labbro
I pargoletti Amori
A mille, a mille.

RINALDO
Riem em teus lábios
Os tenros Amores,
Aos milhares, aos milhares.

ALMIRENA e RINALDO
Nel bel fuoco di quel guardo
Amor giunge al forte dardo
Care faville.

ALMIRENA e RINALDO
No fogo belo do teu olhar
O Amor acresce a seu poderoso dardo
Doces faíscas.

Rinaldo, ato I, cena VI, libreto de Giacomo Rossi.

Sweet Bird

Doce ave

IL PENSEROSO
Sweet bird, that shun’st the noise of folly,
Most musical, most melancholy!
Thee, chauntress, oft the woods among,
I woo to hear thy even-song.
Or, missing thee, I walk unseen,
On the dry smooth-shaven green,
To behold the wand’ring moon
Riding near her highest noon.

O PENSEROSO
Doce ave, tu que evitas o alarido da insensatez,
Tão musical, tão melancólica!
De ti, cantadora, em meio ao bosque,
Rogo ouvir o canto noturno.
Sem ti, caminho sem ser visto
Pela grama seca e bem-aparada,
Para divisar a lua peregrina
No mais alto do céu.

L’allegro, il penseroso ed il moderato, Parte I, 13, libreto
de Charles Jennes sobre poema de John Milton.

Che farò senza Euridice?

Que farei sem Eurídice?

ORFEO
Che farò senza Euridice?
Dove andrò senza il mio ben?
Euridice!... Oh Dio! Rispondi!
lo son pure il tuo fedel!
Euridice... Ah! non m’avanza
Più soccorso, più speranza,
Né dal mondo, né dal ciel!
Che farò senza Euridice?
Dove andrò senza il mio ben?

ORFEU
Que farei sem Eurídice?
Aonde vou sem meu amor?
Eurídice!... Ó, Deus! Responde!
Sou-te ainda fiel!
Eurídice... Ah, já não me resta
Nem socorro nem esperança,
Seja da terra ou do céu!
Que farei sem Eurídice?
Aonde vou sem meu amor?

Orfeo ed Euridice, ato III, cena I, libreto de Raniero
de’ Calzabigi.

Se il cor ti perde

Se meu coração te perde

TOLOMEO e SELEUCE
Se il cor ti perde, o cara,
(Se il cor ti perde, o caro,)
in pena così amara,
(in duolo così amaro,)
altro dirti non so:
mio bene, addio!

PTOLOMEU e SELEUCE
Se meu coração te perde, querida,
(Se meu coração te perde, querido,)
em pesar tão amargo,
(em dor tão amarga,)
só isto posso dizer-te:
adeus, meu amor!

Men vado ora a morire,
e sempre, nel soffrire,
scordarmi non potrò
dell’idol mio.

Parto para a morte,
e jamais, neste meu sofrer,
poderei esquecer-me
de meu amor.

Tolomeo, rè d’Egitto, ato II, libreto de Nicola
Francesco Haym.

Ach, ich fühl’s

Ah, eu sinto

PAMINA
Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden,
Ewig hin der Liebe Glück!
Nimmer kommt ihr Wonnestunde
Meinem Herzen mehr zurück!
Sieh’, Tamino, diese Tränen,
Fließen, Trauter, dir allein!
Fühlst du nicht der Liebe Sehnen,
So wird Ruh’ im Tode sein!

PAMINA
Ah, eu sinto, perdeu-se
Para sempre a felicidade do amor!
Jamais sua bem-aventurança
Retornará a meu coração!
Vê, Tamino, estas lágrimas
Correm, querido, apenas por ti!
Se não anseias pelo amor perdido,
Então a morte trará paz!

A Flauta Mágica, ato II, cena VI, libreto de Emanuel
Schikaneder.

Nehmt meinen Dank

Aceitai minha gratidão

Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner!
So freurig, als mein Herz ihn spricht,
Euch laut zu sagen, können Männer,
Ich, nur ein Weib, vermag es nicht.
Doch glaubt, ich werd’ in meinem Leben
Neimals vergessen eure Huld;
Bleib’ ich, so wäre mein Bestreben,
Sie zu verdienen, doch Geduld!
Von Anbeginn war stetes Wandern
Der Musen un der Künstler Los;
Mir geht es so wie allen Andern,
Fort aus des Vaterlandes Schoss
Seh’ ich mich von dem Schicksal leiten.
Doch glaubt es mir, in jedem Reich,
Wohin ich geh’, zu allen Zeiten
Bleibt immerdar mein Herz bei Euch.

Aceitai minha gratidão, amáveis benfeitores!
Expressá-la com ardor, como quer o coração,
É coisa que só podem os homens.
Eu, apenas uma mulher, não logro fazê-lo.
Crede, porém, que jamais em minha vida
Poderei esquecer-me de vossa graça.
Se ficasse, todo meu esforço seria
Por merecê-la, mas paciência!
Desde o princípio, o eterno peregrinar
Era o destino das musas e dos artistas;
Dá-se comigo o que com todos se deu:
Para longe do regaço da pátria
Vejo conduzir-me o destino.
Mas acreditai que, em cada reino,
Para onde eu for, por todo o sempre,
Meu coração permanecerá convosco.

K.383, poema anônimo.

Investindo na

música para harmonizar relações.

Cara sposa

Cara esposa

RINALDO
Cara sposa, amante cara,
Dove sei?
Deh! Ritorna a’ pianti miei!

RINALDO
Cara esposa, amada querida,
Onde estás?
Retorna ao pranto meu!

Del vostro Erebo sull’ara,
Colla face dello sdegno
Io vi sfido, o spirti rei!

Do altar de vosso Érebo,
Com a tocha do desdém,
Eu vos desafio, ó espíritos malignos!

Rinaldo, ato I, cena VII, libreto de Giacomo Rossi.

Caro, bella

Caro, bela

CLEOPATRA
Caro!

CLEÓPATRA
Caro!

CESARE
Bella!

CÉSAR
Bela minha!

CLEOPATRA e CESARE
Più amabile beltà
mai non si troverà
del tuo bel volto.
In me non splenderà
In te non splendera
né amor né fedeltà
da te disciolto.
da me disciolto
Caro [...]

CLEÓPATRA e CÉSAR
Beleza mais amável
que a de teu belo semblante
jamais encontrarei.
Não resplandecerá em mim
nem resplandecerá em ti
amor ou fidelidade,
apartado de ti,
apartada de mim.
Caro [...]

CESARE
Goda pur or l’Egitto
in più tranquillo stato
la prima libertà. Cesare brama,
dall’uno all’altro polo
ch’il gran nome roman spanda la fama.

CÉSAR
Que o Egito desfrute então,
em total serenidade,
da liberdade de outrora. É o desejo de César
que o grande nome de Roma
espraie sua fama de um polo a outro.

Giulio Cesare in Egitto, ato III, cena VIII,
libreto de Nicola Francesco Haym.

Tradução: Sergio Tellaroli

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Nascido em Halle, na Alemanha, Haendel morreria em Londres, aos 74 anos. Ele foi, sem dúvida, um dos músicos mais cosmopolitas de seu
tempo, um incansável viajante e promotor de
espetáculos para o teatro lírico europeu. Sempre desejoso de fazer sucesso, Georg Friedrich
conheceu de perto as tradições musicais de Alemanha, Itália, França e Inglaterra e, musicalmente, expressou-se bem em qualquer dos estilos
nacionais desses países.
Trabalhando em Hamburgo, Haendel acabou por
ir para a Itália em 1707, onde apresentou obras
suas e, também, aprendeu a tratar tanto a ópera quanto o concerto à maneira da Península.
Foi assim que ele passou de artista provinciano
a músico bem-informado acerca da sofisticada
vanguarda italiana. Ali, frequentou os principais
centros musicais do país.
Ao deixar a Itália, em 1710, Haendel passou ainda por algumas cidades da Alemanha, antes de
atravessar o Canal da Mancha e alcançar a Inglaterra. Essa sua primeira estadia na Inglaterra durou cerca de oito meses e, em 1711, o compositor
apresentou Rinaldo, sua primeira ópera italiana,
para o público inglês: sucesso extraordinário.
Rinaldo foi baseada em La Gerusalemme liberata,
de Torquato Tasso, e teve seis versões posteriores. Então, depois de fazer contatos em Londres,
Haendel retornou à Alemanha, onde ficou relativamente pouco tempo. Em 1713, já estava de
volta à Inglaterra.
Em sua segunda temporada inglesa, Haendel foi
morar na casa do jovem Lord Burlington, um patrono das artes que o acolheu por três anos. Era,
à época, protegido pela rainha Anne, que morreu
em agosto de 1714. A rainha foi sucedida pelo
Eleitor de Hannover, que se tornou George I na
Inglaterra e que tinha contra o compositor o fato
de ele não haver honrado seu compromisso com
a cidade alemã. Daí surgiu a lenda segundo a
qual o rei teria feito as pazes com o músico graças à Música Aquática, apresentada a ele, como
surpresa, em uma navegação da corte pelo Tâmisa. Nessa época, Haendel escreveu várias obras
religiosas na tradição britânica.
Durante a segunda parte da década de 1710, o
compositor escreveu muita música para seu
novo patrão, o primeiro duque de Chandos. E
durante o inverno de 1718-19, a aristocracia, com
o apoio real, trouxe de volta a Londres a ópera

italiana, na recém-inaugurada Royal Academy of
Music. Haendel costumava ir ao continente, com
o intuito de refazer contatos, visitar parentes e
contratar cantores, em geral castrati. Na Academy,
estreou Radamisto, em abril de 1720, ópera recebida com imenso entusiasmo. Depois, compôs para
a associação Floridante (1721), Ottone (1724) e a extraordinária Giulio Cesare in Egitto (1724), reapresentada várias vezes com modificações. Haendel
encontrava-se, então, no auge da carreira de autor de óperas sérias heroicas. Tamerlano (1724),
Rodelinda (1725) e Scipione (1726) foram seguidas
por Riccardo Primo, Siroe e Tolomeo, na temporada
1727-28. Em fevereiro de 1727, o compositor solicitou e obteve a cidadania inglesa.
Haendel vivia, então, em meio a disputas com
rivais e problemas com os cantores, que exigiam pagamentos cada vez maiores. Além disso, o público se tornava mais e mais barulhento, dividido que estava em facções rivais. Havia
também os crescentes problemas financeiros
da Academy, que finalmente encerrou suas atividades em junho de 1728, com uma apresentação de Admeto.
Haendel e o sócio Heidegger alugaram o King’s
Theatre e deram início a uma nova temporada,
depois de uma viagem ao continente na eterna
busca de cantores. Em dezembro de 1729, a nova
temporada foi aberta com Lotario, que não fez sucesso, seguida de Partenope, que tampouco ganhou
aplausos, apesar de o compositor haver mudado o
tom de seus libretos, que passaram de heroicos a
cômicos e irônicos. A temporada 1730-31 foi mais
proveitosa, com sucessos como os de Poro e de
vários revivals estrelados pelo castrato Seneliso, a
quem o público adorava. Já Ezio (1732) seria um
dos maiores fracassos da carreira do autor.
Na primavera de 1732, Haendel deu a partida a
um gênero inédito na Inglaterra — o do oratório
sobre temas bíblicos, sem encenação. O primeiro deles foi Esther. A novidade causou sensação,
mudando o rumo da carreira do compositor e
o desenrolar dos fatos históricos relacionados
à música inglesa, como atestaria outro oratório, Deborah, do ano seguinte. Mas o compositor continuou a escrever óperas de alto nível,
como Orlando (1733), Ariodante (1735) e Alcina,
também de 1735, que muitos consideram seu
espetáculo para a cena mais sensacional. Um
derrame, porém, afastou-o dos palcos durante
esse ano, e Haendel só retomaria as atividades

Concertos de Câmara Promon 50 Anos

Schumann, Chopin... e Brasil
29 de setembro, 21h

Gilberto Tinetti e Adriana Clis
PIANO E VOZ

13 de outubro, 21h

Roglit Ishay, Claudio Cruz
e Solistas de Paulínia
PIANO E CORDAS

4 de novembro, 21h

José Feghali e Hagai Shaham
PIANO E VIOLINO

18 de novembro, 21h

Eduardo Monteiro e Michel de Souza
PIANO E VOZ

Com Adorável Desgraçada, texto
de Leilah Assumpção que ganhou
montagem recente na Alemanha,
Débora Duarte se enche de coragem para, sozinha em cena, mas
muito à vontade, se pôr na pele de
Guta, mulher de cerca de 50 anos
que aguarda ansiosamente a visita
de uma velha amiga, Maribela.
Montado originalmente em 1994
em São Paulo, com Claudia Mello
sob a direção de Fauzi Arap, o espetáculo, que ganhou o Prêmio
APCA de melhor texto, volta à cena
com direção de Otávio Müller, direção de arte, figurino e cenografia
a cargo de Bia Lessa, iluminação
de Lauro Escorel e trilha sonora de
Danny Rolland.

Débora Duarte
em
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Sábados 21h
Domingos 18h
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para presenciar a própria bancarrota. Doente, foi
recuperar-se em uma estação de águas no continente, voltando para a Inglaterra em dezembro
e mostrando ali duas novas óperas em janeiro de
1738: Faramondo e Alessandro. Após montar com
sucesso um espetáculo a fim de saldar dívidas,
ainda no mês de março, o compositor fracassaria
a seguir, em abril, com a apresentação de Serse.
Tratou-se de uma fase difícil para Haendel, que
outra vez foi tentar a sorte na Itália, inutilmente. De volta a Londres, deu-se conta de que seu
nome estava em baixa. Assim, acabou por aceitar
um convite feito anteriormente e, em dezembro
de 1740, chegou a Dublin. Sempre muito atarefado com suas obras, o compositor não se esqueceu de mostrar uma nova partitura, escrita
em Londres entre agosto e setembro de 1741: o
oratório Messias. Apresentado ali em 1742, seu
sucesso foi enorme e, desde então, essa obra continua a ser muito popular nas Ilhas Britânicas. E
fora delas também.
Em seu retorno a Londres, Haendel apresentou
oratórios no Covent Garden em 1743 e, nas temporadas seguintes, mostrou arranjos que, em geral,
encurtavam ou simplesmente amputavam partituras que haviam obtido sucesso anteriormente.
Mais problemas cerebrais, além da cegueira que
o acometeu por períodos, tornaram particularmente melancólico o final da vida desse músico
inglês nascido na Alemanha.

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Nascido em Magdeburgo e morto em Hamburgo,
86 anos depois, Telemann deixou-nos um catálogo de obras gigantesco, considerado o maior de
sua época: o período barroco. Destinado de início
às leis — para fazer o gosto da mãe —, ele logo
sentiu o apelo irresistível da música, arte de que
se ocuparia em uma existência particularmente
longa e produtiva. Foi considerado, ainda vivo, o
mais importante compositor alemão.
Em dois livros autobiográficos, além de em uma
biografia a seu respeito publicada com o compositor ainda em vida, encontram-se informações importantes sobre o caráter desse artista e
também sobre sua imensa produção. A família
de Telemann pertencia à alta classe média e
contava com muitos integrantes no clero protestante. Georg Philipp, no entanto, não tinha
nenhum antepassado músico, carreira que o pai
não queria para ele.

Ainda muito jovem, em visita a Hannover e
Brunswick, Telemann entrou em contato com a
música francesa e a italiana, o que deu a seu próprio estilo certo caráter cosmopolita. Um pouco
depois, em 1701, instalado em Leipzig, abandonou os estudos universitários e deu início à
carreira de compositor, de regente do Collegium
Musicum que ele mesmo fundou, e de professor
bastante requisitado.
Sorau, Eisenach e Frankfurt foram as próximas
etapas da brilhante carreira do compositor, que
ocupou altos cargos no mundo musical dessas
cidades. A partir de 1721, fixou-se em Hamburgo,
onde se tornou diretor musical das cinco principais igrejas da cidade. Ali, viu-se obrigado a
compor uma quantidade tão grande de obras
que é difícil imaginar como tudo tenha sido escrito por uma só pessoa. Por exemplo: a cada
domingo, ele tinha de oferecer duas cantatas novas e, a cada ano, uma Paixão inédita. Cantatas
comemorativas também eram-lhe encomendadas amiúde.
A partir de 1735, teve início uma nova etapa na
carreira de Telemann, que, sob a influência de
um velho conhecido, Haendel, passou a escrever oratórios sobre textos de poetas das novas
gerações. Apesar de haver viajado relativamente
pouco, o compositor fez uma viagem a Paris, em
1736, que durou oito meses e rendeu-lhe muito
sucesso. Como era o próprio Telemann que se
encarregava da edição de suas obras, ele conseguiu fazer com que elas alcançassem os grandes
centros europeus, tornando seu nome muito conhecido.
Dos 47 concertos para solista e orquestra arrolados em seu catálogo em The New Grove Dictionary
of Music and Musicians, há pelo menos dez destinados a oboé e a oboe d’amore. O Concerto para
Oboé, em Mi menor, um dos mais conhecidos,
exibe, em todos os movimentos, a clareza lúcida
da escrita que fez a fama desse compositor. Na
verdade, ele já prenunciava, pela relevância dada
à melodia facilmente memorizável, o Classicismo vindouro.

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
Nascido na antiga Boêmia, Gluck é considerado um artista alemão. Ainda que não tivesse a
formação teórica e técnica de seus mais ilustres
contemporâneos, foi figura importante, principalmente no domínio da ópera. Estabeleceu,

INFORMAÇÃO ENVELHECE,
CONHECIMENTO RENOVA.
O Estadão renovou.
Renovou o layout. Renovou as seções.
Renovou a maneira de compartilhar
o conhecimento.
Uma pequena mudança na forma
que vai fazer toda a diferença para
o conteúdo, que continua completo,
profundo, analítico. E a partir de
agora muito mais agradável também.
Colunas mais arejadas. Destaque
para os principais dados. Mais espaço
para colunistas e para as análises.
E muito mais espaço para debates.
Além de novos suplementos como
Sábatico, C2+Música, C2 Domingo,
Planeta e o Guia, que passa a se
chamar Divirta-se.
Porque não adianta ter conhecimento
se ele não for acessível.

a partir de Orfeo ed Euridice — estreada em Viena, em 1762, com engenhoso libreto de Raniero
de’ Calzabigi —, sua propalada “reforma”. Nela,
Gluck definiu um novo equilíbrio entre música,
texto dramático e dança, abolindo uma série de
elementos da consagrada opera seria napolitana,
sobretudo o canto ornamentado e a rígida e repetitiva divisão das partes do espetáculo em recitativos ligados a árias da capo (com repetição), que
quebravam e atrasavam o andamento da ação.
A extraordinária beleza que emana de Orfeo —
com recitativos muito melodiosos entregues aos
cantores-atores e o sabor deliciosamente pastoril da orquestração — fez sucesso na época.
Essas e outras qualidades mantêm-na no repertório até hoje.
Dois belos exemplos dessas qualidades encontram-se na ária “Che farò senza Euridice”, em
que Orfeu se lamenta pela perda da “cara esposa”
mediante uma linha melódica realmente inesquecível, e no “Ballo” que se segue, um dos vários
números coreográficos com os quais o compositor salpicou sua partitura.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Já se disse que, no céu, os anjos devem cantar
música de Mozart. Isso porque sua invenção é
tão extraordinária, tão excepcionalmente tocante, que não parece fazer parte deste mundo. O
mínimo que se pode dizer desse menino capaz
de realizar tantos prodígios é que, ao se tornar
adulto, ele ultrapassou seus contemporâneos
nos muitos gêneros de composição existentes
em seu tempo. À exceção de Haydn, está claro,
que sempre foi seu amigo e admirador.
Na ária de Pamina “Ach, ich fühl’s”, Mozart recria
o velho lamento barroco em pauta personalíssima. É com muita intensidade expressiva que
ele nos faz participar da dor da heroína, que se
entrega ao queixume por haver aparentemente
perdido o seu amor, Tamino. O compositor, sem
ser sentimental, consegue nos fazer participar do
momentâneo abatimento da pobre moça, através de linhas melódicas de inflexões dolorosas e,
também, de audaciosas dissonâncias.
Já “Nehmt meinen Dank”, escrita em abril de
1782, é uma doce ária de despedida, e também
de agradecimento, dedicada à cantora Aloysia
Weber. Irmã de Constanze, com a qual o músico
logo se casaria, Aloysia de fato estava prestes

a começar uma série de apresentações fora de
Viena, prometendo ao público: “Para onde eu for,
por todo o sempre, meu coração permanecerá
convosco”.

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Alguns estudiosos garantem que o chamado Padre Ruivo de Veneza teria composto entre 494 e
504 concertos para os mais diversos instrumentos. Deles, 329 foram dedicados a instrumento
solista e acompanhamento orquestral, a maioria
destinada ao instrumento predileto do autor, o
violino.
A coleção de seis Concertos para Flauta e Cordas,
opus 10, foi publicada em 1728, em Amsterdã.
Tratava-se da primeira vez que era impressa uma
coletânea para flauta transversal e cordas. Dessas obras, três possuíam títulos poéticos — “La
tempesta di mare”, “Il gardinello” e “La notte” —,
e cinco eram arranjos de concertos de câmara
(concertinos).
No adorável “La notte”, o formato em três movimentos, celebrizado pelo próprio Vivaldi, foi
momentaneamente abandonado em favor de
seis curtos movimentos apresentados sem intervalo. O Largo inicial é uma espécie de pórtico
que cria a ambientação para os acontecimentos
noturnos. O Presto que vem em seguida, batizado
de “Fantasmi”, é um turbilhão de notas curtas
que por certo devia amedrontar o público da
época. O curtíssimo Largo seguinte se liga a um
Andante bastante cantável, no qual a flauta e os
violinos dialogam de maneira aérea, sem o peso
dos graves. Logo depois, a energia toma conta
da música em um eufórico Presto em tom maior.
Vem, então, o Largo intitulado “Il sonno”, repleto de passagens harmônicas inesperadas e algo
misteriosas. Ele é interrompido por um Allegro
no qual as coisas parecem tomar seus devidos
lugares no mundo dos acordados.
Comentários de J. Jota de Moraes
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Rafael Frühbeck de Burgos Regência
Johannes Moser Violoncelo
3 e 4 de maio
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22 e 23 de novembro
Datas e programação sujeitas a alterações.
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