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Fundada em 1990, a Hong Kong Sinfonietta ca-
racteriza-se sobretudo pelo pioneirismo que mar-
ca sua atuação, tanto no esforço de divulgação e 
popularização do repertório sinfônico tradicional 
como no decidido comprometimento que o con-
junto mantém com a música erudita contempo-
rânea. Vinte anos de existência bastaram para 
que esse jovem ensemble alterasse o panorama da 
música de concerto em Hong Kong, graças a uma 
programação anual sempre inovadora e à energia 
e paixão que caracterizam suas apresentações pe-
los palcos do mundo todo.

Com uma agenda de mais de noventa concertos 
anuais, a Sinfonietta dedica-se tanto à interpre-
tação do repertório clássico tradicional como às 
premières de obras encomendadas todo ano a com-
positores como Chan Hing-yan e Ng Cheuk-yin, 
ambos incluídos no programa desta noite com 
obras compostas especialmente para o grupo.

À parte as dezenas de premières ao longo da última 
década, a Hong Kong Sinfonietta tem se apresen-
tado também ao lado dos mais ilustres musicistas, 
dentre os quais fi guram Itzhak Perlman,Vladimir 
Askhenazy, Pinchas Zukerman, Christopher Hog-
wood, Augustin Dumay, Luciano Pavarotti e Pláci-
do Domingo. Constante é, ainda, sua participação 
em espetáculos com grandes companhias de balé, 
como o Bolshoi, o Balé de Kirov, o Royal Ballet, o 
English National Ballet e o Balé de Stuttgart, bem 
como com a Ópera e o Balé de Hong Kong.

No plano internacional, a Hong Kong Sinfonietta 
costuma excursionar por países como Itália, Fran-
ça e Polônia, além de cumprir movimentada agen-
da de concertos na própria China e no continente 
asiático, com apresentações no Festival Interna-
cional de Música de Xangai, em Macau e no Ja-
pão. A presente temporada marca sua estreia nos 
palcos sul-americanos, onde, além de São Paulo, 
o ensemble se apresenta no Rio de Janeiro e em 
Montevidéu, após uma bem-sucedida temporada 
de concertos por cidades italianas.

Tão importante quanto sua presença nos palcos 
internacionais é, porém, a atuação da Hong Kong 
Sinfonietta no campo educacional, onde a orques-
tra é pioneira no desenvolvimento de programas 
musicais para diferentes faixas etárias, visando 
a abrir novos caminhos na formação de jovens 
plateias para a música erudita. Uma preocupação 
que, de resto, se refl ete na própria formação do 
conjunto, como destaca o Financial Times londrino: 
“A Sinfonietta tem sido desde seus primórdios, no 
início da década de 1990, uma plataforma para 
jovens solistas e compositores. Sob a direção mu-
sical de Yip Wing-sie, ela demonstra equilíbrio 
perfeito entre o profi ssionalismo de seus músicos 
e o desenvolvimento de novos talentos”.

Hong Kong Sinfonietta

“Nós acreditamos que a música clássica 
deve estar ao alcance de todos.”

The Hong Kong Sinfonietta







Yip Wing-sie, uma das fi guras mais respeitadas 
no cenário asiático da música de concerto, nasceu 
em Cantão (Guangzhou), capital da província de 
Guandong, no sul da República Popular da China, 
mas foi criada em Hong Kong. Depois de graduar-
-se no Royal College of Music londrino, Yip obteve o 
grau de mestre em violino e regência na Univer-
sidade de Indiana, em Bloomington, nos Estados 
Unidos, onde, como bolsista, frequentou tam-
bém seminários de regência no Tanglewood Music 
Center, programa vinculado ao prestigioso Festival 
de Música de Tanglewood.

A regente chinesa Yip Wing-sie teve por mentores 
alguns dos maiores nomes do panorama erudito 
internacional, como os maestros Leonard Bern-
stein, Seiji Ozawa, Norman Del Mar e David Ather-
ton. Ao fi nal da década de 1980, após sagrar-se 
vencedora de importantes concursos musicais 
tanto na França como no Japão, Yip logo se tornou 
profi ssional das mais requisitadas no panorama 
asiático da música clássica. Desde então, atua à 
frente de sinfônicas como as de Xangai, Hiroshi-
ma, Taiwan e Melbourne, assim como das fi larmô-
nicas de Seul, Osaka e Auckland, dentre outras. Na 
Europa, Yip já foi convidada a reger a Orquestra 
Filarmônica de Varsóvia, na Polônia, a Orquestra 
de Câmara de Besançon, na França, e a Orquestra 
Sinfônica de Tenerife, na Espanha, dentre outros 
conjuntos de renome.

Augustin Dumay, Shlomo Mintz, Anne-Sophie 
Mutter, Itzhak Perlman e Pinchas Zukerman 
são alguns dos musicistas ao lado dos quais Yip 
Wing-sie costuma apresentar-se, ao longo de uma 
carreira que registra passagens por importantes 
salas de concerto, como a Musikverein vienense, e 
por destacados encontros musicais do calendário 
erudito asiático, como o Festival de Música de 
Pequim, o Festival das Artes de Hong Kong e o 
Festival Internacional de Música de Macau.

Depois de ter dirigido a Orquestra Filarmônica de 
Hong Kong (1986-2000) e de haver ocupado o pos-
to de regente principal e diretora musical da Or-
questra Sinfônica de Cantão (1997-2003), da qual 
é hoje regente convidada principal, Yip Wing-sie 
assumiu em 2002 a direção musical da Hong 
Kong Sinfonietta, dando impulso e projeção in-
ternacional ao ensemble. Por sua destacada atua-
ção no campo da música erudita, Yip já foi agra-
ciada com importantes comendas ao longo da 
carreira, como o doutorado honoris causa pela 
Universidade Aberta de Hong Kong e o título de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, conce-
dido pelo Ministério da Cultura francês. Recen-
temente, Yip Wing-sie foi nomeada membro do 
Royal College of Music de Londres.

Yip Wing-sie Regente



A New York Concert Review saudou-a como uma “jo-
vem pianista de talento extraordinário”, dona de 
“rara maestria ao piano”. Aos 29 anos, Colleen Lee é 
hoje, sem dúvida, uma das mais brilhantes instru-
mentistas da nova geração de pianistas chineses.

Nascida em Hong Kong, ela começou a estudar 
piano aos quatro anos de idade. Aos sete, ingres-
sava na Academia de Artes de Hong Kong, onde 
estudou sob a orientação da renomada pedagoga 
Eleanor Wong. Depois de concluir seu bachare-
lado em 2003, Lee ganhou uma bolsa de estu-
dos que lhe permitiu dar prosseguimento a seus 
estudos na Escola Superior de Música e Teatro 
de Hannover, na Alemanha, sob os cuidados do 
pianista e professor israelense Arie Vardi. 

O passo seguinte seriam as competições musicais 
internacionais, nas quais Colleen Lee conquistou 
prêmios importantes na Alemanha e na Itália, 
além da participação, em 2005, no prestigioso 
Concurso Internacional Fryderyk Chopin, em Var-

Colleen Lee Piano

sóvia, ponto de partida para uma bem-sucedida 
trajetória internacional.

A partir daí, Lee tem se apresentado por salas de 
concerto do mundo todo, de Nova York a Xangai, 
de Londres, Paris e Berlim a Tóquio, passando por 
outros grandes centros musicais dos Estados Uni-
dos e da Europa, como Boston, Varsóvia, Amsterdã 
e Praga. Neles, Colleen Lee atua ao lado de orques-
tras como as fi larmônicas de Israel, da China e 
de Varsóvia, a Orquestra Sinfônica de Xangai e 
a Orquestra Sinfônica Nacional da BBC de Gales. 
Frequente é também sua presença em concertos 
de câmara e em festivais internacionais na Po-
lônia, na Itália, em Nova York e em Hong Kong. 
Recentemente, Lee excursionou pela Itália com a 
Hong Kong Sinfonietta.

Em estúdio, Colleen Lee responde por álbuns de-
dicados às obras de Chopin (2006) e às sonatas 
de Scarlatti (2008), além de concertos e recitais 
gravados para a Rádio e Televisão de Hong Kong.





Loo Sze-wang é o mais destacado musicista de 
sua geração a dedicar-se ao sheng, o órgão de 
boca chinês. Formado pela Academia de Artes  e 
pela Universidade Chinesa de Hong Kong, Loo é 
detentor de prêmios diversos e fundador de um 
sexteto instrumental que se dedica à execução 
tanto da moderna como da tradicional música 
chinesa. Com seu grupo, Loo já se apresentou 
em festivais internacionais na Polônia, na Aus-
trália, em Cingapura e na Argentina. Como so-
lista e músico de câmara, tem atuado ao lado 
de ensembles como o Song Company australiano, 
o norte-americano St. Lawrence String Quartet e 
o quinteto belga Het Collectief, em apresentações 
pelos palcos de Argentina, Austrália, Canadá, Es-
tados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia, Taiwan e 
China. Seus concertos recentes incluem a premiè-
re de Mirror de Macau, obra para sheng do desta-
cado compositor Lam Bun Ching, além de apre-
sentações na Cornell University de Nova York e na 
Northwestern University de Chicago.

Loo Sze-wang Sheng



Percussionista principal da Hong Kong Sinfo-
nietta, Chau Chin-tung formou-se na Academia 
de Artes de Hong Kong, onde estudou percussão 
chinesa e ocidental sob a orientação de mestres 
como Ho Man-chuen e Shaun Tilburg. Em Hong 
Kong, Chau cumpre anualmente extensa agenda 
de apresentações, e uma das mais recentes foi 
ao lado da Orquestra Chinesa de Hong Kong na 
execução de Crouching Tiger, Hidden Dragon, peça 
de autoria de Tan Dun que integra a trilha so-
nora do fi lme O Tigre e o Dragão, do cineasta Ang 
Lee. No cenário internacional, o percussionista 
apresentou-se como convidado na edição de 2001 
do Festival de Cinema de Cannes, além de ter 
participado da première europeia de White, de Ng 
Cheuk-yin, com a Hong Kong Sinfonietta (2004). À 
parte a atuação nos palcos, Chau dedica-se tam-
bém a atividades de cunho educacional, realizan-
do palestras e ofi cinas tanto em universidades de 
Hong Kong como, por exemplo, no Royal College of 
Music de Londres.

Chau Chin-tung Percussão



Violinos
James Cuddeford Spalla
Joseph Vickers Spalla associado
Le Hoai-nam Principal (2º violino)
Tsai Loo Principal assistente (2º violino)
Cai Ying-qiong 
Sylvia Chow
Feng Jia 
Eiko Hosaka
Ambrose Lui
Luo Wei-min
Pan Li
Pang Hiu-wan
Matama Takahashi
Teng Yuk Sophia
Wong Yu-cheung
Yang Yu-si
Yip Siu-hay
Jonathan Yuen

Violas
Chan Tsz-shun Elvis Principal
Lau Sum-yin Principal assistente interino
Chin Kong
Cecilia Ho
Ngan Sing-on
Wu Shee-lok

Violoncelos
Pei-chieh Chang Principal
Laurent Perrin Principal assistente
Ho Kwok-chee Karey
Park Si-won
Wong Ka-fai David

Contrabaixo
Masami Nagai Principal

Flauta
Akiyo Uesugi

Oboés
Marrie Rose Kim Principal
Mami Fukuhara

Clarinetes
Fong Hiu-kai Johnny Principal
Chen Chiu-yuan

Fagotes
Chin Hing-sang Principal
Minako Taguchi

Trompas
Paw Man-hing Hermann Principal convidado
Masumi Higashide
Shum Hing-cheung
Benny Kwan

Trompetes
Fung Ka-hing Principal
Joseph Ngan Principal assistente
Danilo Delfi n

Trombones
Yuko Niitsuma Principal
Chan Hok-yin

Trombone Baixo
Kong Tze-man Jason

Tuba
Lam Wing-tsan Principal

Tímpanos
Akihiro Muramoto Principal

Percussão
Chau Chin-tung Principal
Mandy Lo

Harpa
Ann Huang Principal

Teclados
Chow Yuen-ting Eunice Principal

Musicistas Complementares
Brian Chan
Ringo Chan
Chan Shiu-hang Olive
Cheung Man-yui Kitty
Samuel Ferrer
Otto Kwan
Jeffrey Lehmberg
Leung Wai-wa Raymond
Ng Hoi-yue Jarita
Ngan Ka-chun Gary
Izumi Nikaido
Wong Kar-yee Christine
Wong Q-jing Juanita

Hong Kong Sinfonietta
Yip Wing-sie Direção Musical e Regência



Música de Câmara no Itaim

Inicia-se neste mês de agosto uma nova série de concertos que será apresentada em 
nosso espaço Cultura Artística — Itaim, um projeto desenvolvido para comemorar 
os 50 anos da Promon, uma das patrocinadoras de nossa Temporada Internacional. 
A Promon foi uma parceira fundamental para que pudéssemos inaugurar a sala no 
Itaim e, desse modo, dar prosseguimento à programação que era habitualmente des-
tinada à Sala Rubens Sverner, ou ao “Culturinha”, como era conhecida a sala menor de 
nosso Teatro na rua Nestor Pestana.

É certo que se pode fazer música, ou apresentar boa música, em qualquer lugar, mas é 
certo também que determinados tipos de música demandam espaços específi cos para 
sua melhor apreciação. A música de câmara, objeto da nossa nova série de concertos, 
é sem dúvida um deles. Ela pede uma situação de intimidade. Em salas muito grandes, 
perde sua essência: a conversa íntima entre os instrumentos. Essa conversa pode se 
dar entre membros de uma mesma família, como no caso dos quartetos de cordas, por 
exemplo, ou entre padrões sonoros diversos, como nos quintetos ou sextetos em que 
cordas, sopros e piano dialogam. Em ambos os casos, os instrumentos apresentam seu 
discurso e ouvem uns aos outros. Há momentos em que se contrapõem; outras vezes, 
vibram em harmonia, sinalizando concordância, ou lançam no ar questões que os ou-
vintes, cada qual à sua maneira, carregam para dentro de si mesmos. Fundamental é, 
no entanto, que o espaço propicie a necessária intimidade para que essa troca aconteça.

Serão sete os concertos que o Cultura Artística — Itaim abrigará até o fi nal de 2010. 
Apresentando diferentes formações, eles trarão artistas da maior importância para a 
vida musical brasileira. E com o intuito de aproximar ainda mais o ouvinte tanto da 
música em si, como de seus compositores e intérpretes, eu farei uma pequena en-
trevista com cada um deles antes dos respectivos espetáculos. Esperamos que essa 
iniciativa seja bem-vinda, e que o novo projeto se transforme em mais uma atividade 
permanente em nossa agenda anual.

As informações sobre os concertos podem ser encontradas em nosso site, no endereço 
<www.culturaartistica.com.br/camara/>.

Contamos com a presença de todos vocês. Até lá!

Gioconda Bordon
gioconda@culturaartistica.com.br



No mês de julho, foi inaugurada uma exposição iné-
dita que oferece a todos a oportunidade de acompa-
nhar 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 Tea-
tro, 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 Ofi cina de Mo-
saicos 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 signifi cado do painel dentro da obra de 
Di Cavalcanti e do movimento modernista. O segun-
do módulo, de caráter multimídia, foi montado em 
telas de LCD que transmitem imagens de documen-
tários sobre o Teatro e o painel. Um dos monitores 
está diretamente ligado a câmeras postadas no lo-

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

A RECONSTRUÇÃO DO TEATRO CULTURA ARTÍSTICA

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 ofi cina 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, profi ssionais e estudantes ligados às áreas de 
arquitetura e restauração poderão acompanhar de
perto o restauro do painel do Teatro Cultura Artís-
tica 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 Na-
cional de Apoio à Cultura. Isso signifi ca que seus 
patrocinadores gozarão de incentivos fi scais que 
podem chegar a 80% da contribuição efetuada. 



Agência Estado
Aggrego Consultores

Álvaro Luis Fleury Malheiros
Ana Maria Levy Villela Igel

Ana Maria Xavier
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira

Antônio Fagundes
Antonio Teofi lo de Andrade Orth

Area Parking
Arnaldo Malheiros

Aurora Bebidas e Alimentos Finos
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

Nesta página, listaremos todas as pessoas e organizações que têm contribuído 
concretamente para a reconstrução do nosso Teatro. 

A vocês, o nosso muito obrigado!

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
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 Mansfi eld
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

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

APOIADORES DA RECONSTRUÇÃO



Chan Hing-yan (1963)

Hark the Phoenix Soaring High, for Sheng and Orchestra        c. 16’

Sheng: Loo Sze-wang

I  What Colour Is the Wind?

II  Nocturne for the Awakening Insects

III  Up Where the Phoenix Belongs

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Concerto para Piano e Orquestra nº 2, em Fá menor, opus 21                      c. 30’ 

Piano: Colleen Lee

Maestoso

Larghetto

Allegro vivace

INTERVALO

Robert Schumann (1810-1856)

Sinfonia nº 4, em Ré menor, opus 120          c. 30’
Bastante lento — Vivo (attaca)

Romanze (attaca)

Scherzo (attaca) 

Vivo

SÉRIE BRANCA
Sala São Paulo

14 de agosto, sábado, 21H



Próximos Concertos

Sala São Paulo

MUSICA ANGELICA
SUZIE LEBLANC Soprano
DANIEL TAYLOR Contratenor

Série Branca, 20 de setembro, segunda-feira
Série Azul, 22 de setembro, quarta-feira

Haendel, Telemann, Gluck, Mozart e Vivaldi

Sala São Paulo

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

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

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

SÉRIE AZUL
Sala São Paulo

16 de agosto, segunda-feira, 21H

Ng Cheuk-yin (1977)

White, for Chinese Percussion and Orchestra                       c. 16’

Percussão: Chau Chin-tung

Serguei Prokofi ev (1891-1953)

Concerto para Piano e Orquestra nº 3, em Dó maior, opus 26                     c. 30’

Piano: Colleen Lee

Andante — Allegro

Andantino con variazioni

Allegro ma non troppo

INTERVALO

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Sinfonia nº 9, em Mi bemol maior, opus 70         c. 30’
Adagio — Allegro non troppo 

Allegretto

Allegro non troppo

Largo

Allegretto



MANTENEDORES E AMIGOS DA SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA — 2010
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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 fi scal de até 80% do valor que você 

investe no projeto, até o limite de 6% de seu imposto de renda a pagar. 

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
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18 de agosto, 21h Pablo Rossi e Emmanuele Baldini 
   PIANO E VIOLINO 

1º de setembro, 21h Jean Louis Steuerman, Pablo de Leon, 
   Antonio Del Claro e Luiz Garcia
   PIANO, VIOLINO, VIOLONCELO E TROMPA

29 de setembro, 21h Gilberto Tinetti e Adriana Clis
   PIANO E VOZ

13 de outubro, 21h Roglit Ishay e Solistas de Paulínia
   PIANO E CORDAS

27 de outubro, 21h Eduardo Monteiro e Michel de Souza
   PIANO E VOZ

4 de novembro, 21h José Feghali e Hagai Shaham
   PIANO E VIOLINO

Schumann, Chopin... e Brasil 

Cultura Artística — Itaim    Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 
Mais informações e vendas pelo telefone (11) 3258 3344 ou no site <www.culturaartistica.com.br>.

Com Adorável Desgraçada, texto 
de Leilah Assumpção que ganhou 
montagem recente na Alemanha, 
Débora Duarte se enche de cora-
gem 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 es-
petáculo, que ganhou o Prêmio 
APCA de melhor texto, volta à cena 
com direção de Otávio Müller, dire-
ção de arte, fi gurino e cenografi a 
a cargo de Bia Lessa, iluminação 
de Lauro Escorel e trilha sonora de 
Danny Rolland. 

Sextas-feiras 21h30 
Sábados 21h 
Domingos 18h

Débora Duarte
em

Concertos de Câmara Promon 50 Anos



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.
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Chan Hing-yan (1963)
Hark the Phoenix Soaring High, for Sheng and Orchestra

Chan Hing-yan pertence à geração de composi-
tores chineses que, nas últimas décadas, tem se 
dedicado a escrever música aliando a milenar 
tradição de seu país à também bastante antiga 
tradição erudita ocidental. Nesta peça, encomen-
dada pela Hong Kong Sinfonietta e estreada no 
primeiro semestre deste ano, ele utiliza o órgão 
de boca chinês — o milenar sheng, que o com-
positor coloca diante de instrumentos de uma 
típica orquestra ocidental.

 “Dizem que a forma do sheng se assemelha à 
do corpo de uma Fênix”, conta Chan Hing-yan, 
referindo-se ao pássaro mitológico capaz de re-
nascer das próprias cinzas. Os tubos do instru-
mento simbolizariam as asas do pássaro imor-
tal. “Ouçam a Fênix voar bem alto”, prossegue o 
compositor, “é um diálogo para sheng e orquestra 
que apresenta o pássaro-instrumento deslizando 
por diferentes espectros de timbres e de estilos 
musicais, à medida que a obra se desenvolve”. 
A partitura possui três movimentos interligados: 
What Colour Is the Wind? (De que cor é o vento?), 
Nocturne for the Awakening Insects (Noturno para 
os insetos a despertar) e Up Where the Phoenix 
Belongs (Lá no alto, onde é o lugar da Fênix).
 
Para Chan Hing-yan, o nome do primeiro movi-
mento faz referência à orquestração nada con-
vencional, na qual o sheng estabelece um curioso 
diálogo com as madeiras e os metais da orques-
tra. Já o segundo constitui homenagem ao Béla 
Bartók (1881-1945) das misteriosas “músicas 
noturnas” de algumas das obras mais radicais 
do genial compositor húngaro. O terceiro movi-
mento, por fi m, emprega um esquema barroco 
para alternar solos de sheng e tutti da orquestra, 
em uma peça que une profundo lirismo a extre-
ma virtuosidade.

Chan Hing-yan conta que, ao compor Hark the 
Phoenix Soaring High, pensou em reunir na obra 
uma série de referências aparentemente díspa-
res, tais como o concerto barroco e a ópera de 
Pequim, uma reminiscência de Bartók e certos 
toques impressionistas. Citando o compositor 
György Ligeti (1923-2006), o músico chinês obser-
va: “Com frequência, chega-se a algo qualitativa-
mente novo unindo dois domínios já conhecidos, 
mas separados”.



Fryderyk Chopin (1810-1849)
Concerto para Piano e Orquestra nº 2, em Fá menor, opus 21

Apesar de ostentar o número 2, o Concerto em 
Fá menor foi escrito antes daquele que leva o 
número 1, o Concerto em Mi menor, só que pu-
blicado depois deste. Ambos pertencem à juven-
tude do compositor, passada ainda na Polônia 
(1829-1830), pouco antes de o artista abandonar 
seu país para sempre, a fi m de tentar construir 
uma carreira, primeiramente em Viena, depois 
em Paris. Os dois concertos foram escritos sem 
que Chopin conhecesse bem as possibilidades 
da orquestra. Assim, a fi sionomia das duas par-
tituras revela um piano solista e dominante — 
que soa ora com apaixonado lirismo, ora com 
empolgante exibição de técnica, de virtuosidade 
e até mesmo de certo heroísmo —, um piano 
que tem atrás de si um obediente acompanha-
mento orquestral. O enorme gênio desse com-
positor, que se expressou sobretudo através de 
sutis fi ligranas musicais, é o responsável pela 
permanência desses concertos no repertório dos 
grandes intérpretes, pois ambos contêm músi-
ca gloriosa, capaz ainda de deixar apaixonado 
o ouvinte.

No primeiro movimento do Concerto em Fá me-
nor, Maestoso, a orquestra exibe os dois temas 
principais — um, bravamente heroico; outro, de 
sutil lirismo — sobre os quais o solista elabora 
seus voos e variações. Sem comportar o habitual 
Desenvolvimento, esse andamento inicial vive da 
permanente infl exão sonora à qual o solista sub-
mete o desenrolar musical. Pois, algo espantosa-
mente, o piano une os dois temas salientes e, me-
diante um clímax que não comporta Coda, põe 
fi m ao movimento de maneira um tanto brusca.

O movimento central, um Larghetto escrito na 
tonalidade de Lá bemol maior, é dono de uma 
beleza que desafi a qualquer tentativa de classifi -
cação. No fundo, ele dá a impressão de inaugurar 
o gênero “noturno”, de profunda expressividade, 
só que, aqui, o piano ganha acompanhamento 
orquestral. Em seu centro, um episódio mais agi-
tado vem contrapor-se à atmosfera sonhadora, 
sem, no entanto, impedir que ela retorne logo 
em seguida. 

O último movimento, Allegro vivace, é um ex-
pansivo rondó em compasso ternário que conta 
com dois temas principais. Já desde os primei-

ros compassos, sente-se no motivo afi rmado pelo 
piano a agilidade rítmica e dançante de uma ma-
zurca de caráter polonês. Depois de idas e voltas, 
com pequenas variações, esse tema é substituído 
por um segundo motivo, de ar também dançante 
e repleto de arabescos. Acompanhado pelas cor-
das col legno (tangidas com a parte de madeira do 
arco), esse motivo produz belo efeito. Um solo de 
trompa, com a indicação Cor de signal, proclama a 
tonalidade de Fá maior, que anuncia o derradeiro 
clímax desse andamento que é, a um só tempo, 
franco e gracioso.

Robert Schumann (1810-1856)
Sinfonia nº 4, em Ré menor, opus 120

A primeira versão da Sinfonia em Ré menor foi 
composta em 1841, deixando o autor e sua mu-
lher, a pianista Clara Wieck, insatisfeitos com 
o resultado. O público de Leipzig, por sua vol-
ta, acolheu a obra com frieza em sua estreia. O 
compositor deixou-a de lado, retomando-a ape-
nas dez anos depois, em 1851. Nesse intervalo, 
compôs duas outras sinfonias, hoje conhecidas 
como sendo as de números 2 e 3.

Em sua nova versão, a Sinfonia em Ré menor 
passou a ostentar uma fi sionomia bem diferen-
te, no que tange à instrumentação e até mes-
mo à forma. O compositor exigiu que todos os 
seus movimentos passassem a ser apresentados 
sem interrupção. (Ao colocar o termo attaca ao 
final de cada um deles, determinava que não 
houvesse intervalo na execução dos vários mo-
vimentos.) Mediante esse procedimento inova-
dor, Schumann fez valer a sua vontade de artista 
romântico e, portanto, libertário, que, por outro 
lado, forneceu as indicações de andamento em 
alemão — e não em italiano, como era costume 
na época —, a fi m de frisar o caráter germânico 
da partitura. Mais do que tudo, o compositor fez 
também alguns temas-chave da obra circularem 
pelos vários andamentos, lançando as bases de 
um tipo de composição “cíclica” que teria muito 
futuro, sobretudo graças ao francês César Franck 
(1822-1890). (O pensamento “cíclico”, segundo o 
qual alguns poucos motivos se mostram presen-
tes com fi sionomias diversas nas várias partes da 
obra, concorre para dar unidade e variedade ao 
discurso musical, procedimento que, em 1892, 
seria empregado até mesmo por Debussy, em seu 
Quarteto de Cordas).
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No primeiro movimento, aberto por uma intro-
dução lenta, um tema importante e de grande 
presença mostrará sua verdadeira dimensão ao 
participar do Romanze, aí transportado para o 
tom maior, e determinar o arcabouço fi nal do 
vívido Scherzo. O motivo temático do Allegro que 
sucede a essa introdução também é destacado, 
dando vida a todo esse andamento com o auxílio 
de uma série de ideias episódicas. Esse motivo 
leva ao climax fi nal, de caráter triunfante, sendo 
então interrompido por um inesperado acorde 
na tonalidade de Ré menor.

Já se disse que o Romanze, em Lá menor, desen-
rola uma melodia delicada e muito expressiva 
exposta pelo oboé e pelo violoncelo, a qual logo 
recebe a companhia do tema da introdução, be-
lamente retrabalhado por Schumann. Esse mo-
tivo se impõe até que sua atmosfera sonhadora 
seja interrompida pelo vigor do Scherzo que, sem 
interrupção, o sucede.
 
O Scherzo, marcado “vivo”, está na tonalidade 
principal da sinfonia, Ré menor, e é portador de 
uma vivacidade trepidante, por vezes algo rude. 
Seu tema principal, uma transformação hábil 
daquele exposto no Vivo do início, é aqui mos-
trado três vezes em seguida, com todo o vigor do 
seu ritmo marcado. O Trio, baseado no motivo do 
violino solo do movimento anterior, fornece um 
refi nado contraste a essa página agitada, que, 
como era de se esperar, retorna à cena com toda 
a sua animação. A Coda é um bocado surpreen-
dente, pois tem-se aí, com a gradual diminuição 
do tempo, uma espécie de apagar das luzes que 
é um episódio lento e amoroso, transição direta 
para o animado fi nal.

Abrindo o Finale, a introdução lenta rememora o 
início da obra. E o Allegro que se segue enuncia 
uma versão inédita do tema principal da sinfo-
nia, agora aliado a duas fi guras complementares, 
utilizadas em um amplo Desenvolvimento. Esse 
trabalho não é recapitulado. Em vez disso, lan-
çando mão de uma nova ideia, o autor acelera 
grandemente a música, fi nalizando-a em pauta 
apoteótica, de puro heroísmo.

Ng Cheuk-yin (1977)
White, for Chinese Percussion and Orchestra

Aos 33 anos, Ng Cheuk-yin já tem atrás de si uma 
carreira que envolve múltiplas atuações como 

arranjador, executante e compositor que escre-
ve tanto para instrumentos chineses como oci-
dentais. Depois de ter recebido um título de pós-
-graduação junto ao Departamento de Música da 
Universidade de Hong Kong, Ng aperfeiçoou-se 
na Universidade Cristã de Tóquio. Eclético, tem 
uma postura pós-moderna que lhe permite escre-
ver obras de câmara e orquestrais “normais”, ao 
lado de trilhas para fi lmes e musicais. Sua gama 
de criações vai de peças corais a canções pop, va-
lendo-se tanto dos instrumentos habituais como 
daqueles fornecidos pelos atuais meios eletrôni-
cos. Ng já escreveu música para cantores popu-
lares e também pertenceu a um grupo crossover.

Acerca do título de sua peça apresentada no 
concerto desta noite, o compositor afi rmou: “A 
brancura possui uma qualidade especial. Ela pa-
rece pura, romântica e ingênua... mas, ao mes-
mo tempo, sugere alguma possível repressão. Por 
trás daquela calma e harmonia, pode existir um 
abismo de perigo à espera de explodir”.

E, sobre a importância da percussão em White, Ng 
Cheuk-yin explica: “Os instrumentos de percus-
são chineses desempenham papel central nesta 
peça — seja o escuro e grandioso dagu (grandes 
tambores), o colorido e espirituoso paigu (conjun-
to de tambores chineses), o pequeno mas impo-
nente bangu (pequeno tambor raso chinês, usado 
na ópera chinesa) ou os instrumentos menores 
de percussão. A orquestra de acompanhamento 
(composta de instrumentos ocidentais) por vezes 
transforma-se numa orquestra de instrumentos 
chineses de sopro e percussão, à medida que tro-
ca ideias com o percussionista solo. Juntos, eles 
levam a obra a alcançar seu clímax”.

Serguei Prokofi ev (1891-1953)
Concerto para Piano e Orquestra nº 3, em Dó maior, opus 26

Dentre os cinco concertos para piano que Proko-
fi ev escreveu, o mais popular deles é o terceiro, 
datado de 1921. Ainda que estivesse anotando 
ideias musicais para a obra desde 1912, foi apenas 
no início da década de 1920, quando se encontra-
va na Bretanha francesa, que o compositor por 
fi m as colocou no papel. Trata-se de obra singular, 
na qual o lirismo imemorial tipicamente russo é 
associado às diabruras acidamente dissonantes 
daquilo que era considerado “moderno” na época, 
os tempos do “maquinismo” futurista. O estilo 
pianístico do autor — marcado por oitavas marte-
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ladas, por frenéticas passagens rítmicas e por um 
melodismo entre doce e saudosista — está todo 
aí, colorindo a obra inteira com muito brilho de 
timbres e de exibicionismo virtuosístico.

O movimento inicial é aberto por um motivo 
em estilo popular russo, a cargo do clarinete e, 
depois, das fl autas e dos violinos. Com a forte 
animação do discurso, tem-se a fogosa entrada 
do piano solista, que chega com rapidez e muita 
cintilação rítmica. Um tom sarcástico, muito ca-
racterístico do Prokofi ev daquele período, marca 
a aparição de um segundo tema. Depois de um 
Desenvolvimento algo desenfreado, o motivo 
da introdução reaparece, com nova roupagem 
instrumental. Acordes pesados, nos graves e 
nos agudos, escalas rapidíssimas e glissandi são 
exibidos pelo solista antes que este encerre com 
bravura o movimento.

O Andantino con variazoni exibe um tema de ca-
ráter a um só tempo leve e enigmático, a cargo 
da fl auta e do clarinete. Seguem-se cinco deli-
ciosas variações, algumas delas bem cantantes, 
outras bastante endiabradas nos seus jogos de 
dissonâncias e associações rítmicas inespera-
das. Ornamentações, escalas cromáticas e velo-
zes, acordes tonitruantes, além do emprego dos 
extremos do teclado, fazem parte do arsenal do 
solista, do qual se exige extraordinária perícia.

O movimento fi nal, Allegro ma non troppo, pos-
sui forma simples de canção — A-B-A —, com-
portando várias subdivisões internas. O tema 
inicial (A) é exposto de maneira algo rabugen-
ta pelo fagote, ao qual se unem as cordas mais 
graves; seu tom é enérgico e popular. Durante 
toda a primeira parte do andamento, o solista 
se mostra através de uma execução repleta de 
ritmos, acordes ácidos e de curtas mas fulguran-
tes melodias. A parte B compreende dois temas: 
o primeiro deles, na orquestra, tem a atmosfera 
de uma pastoral; o segundo, ao piano, mostra-se 
lancinante e repetitivo. Ao fi nal, o primeiro tema 
volta à baila, a fi m de que a obra seja encerrada 
em tom de desenfreada alegria.

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Sinfonia nº 9, em Mi bemol maior, opus 70

Quando surgiu na cena musical de seu país, a 
então União Soviética, com uma sinfonia escrita 
em 1926, enquanto ainda era estudante, Shos-
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Assessoria de imprensa EDISON PAES DE MELO (Editor)    
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takovich foi saudado como o primeiro compo-
sitor efetivamente soviético. Isso também por 
ter ele apenas 20 anos de idade, tendo, portanto, 
nascido em plena época da Revolução Bolchevi-
que. Em sua carreira, o compositor foi às vezes 
colocado em lugar de honra no panteão ofi cial 
da arte; outras vezes, porém, era simplesmente 
rejeitado pelos guardiões da estética ofi cial como 
“formalista” e “burguês decadente”. Assim, sua 
trajetória sempre esteve sujeita às vontades e 
aos humores do ditador Josef Stalin e de seus 
lacaios, dos quais só se sentiria livre depois da 
morte do horrível tirano, em 1953.

Mas Shostakovich nem sempre se dobrou às exi-
gências do comissário encarregado do controle 
da produção musical. Tanto assim que, com o fi m 
da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando se 
esperava dele uma sinfonia patriótica, comemo-
rativa de “mais uma vitória do socialismo”, deu 
a público essa sua Nona Sinfonia. Muito distante 
da estética ofi cial, a obra comporta passagens de 
humor, de sarcasmo e de saudosismo dos tem-
pos pré-revolucionários. Até mesmo os traços de 
música militar que nela afl oram, com o auxílio 
de trompete e tambor, são distorcidos de manei-
ra pândega, como se se tratasse de uma comédia 
operística de Rossini. Conta-se que Stalin teria 
fi cado muito irritado ao ouvi-la, uma vez que, 
em lugar da sátira, esperava de um de seus com-
positores ofi ciais uma verdadeira apoteose, uma 
celebração que colocasse em destaque o papel 
do “irmãozinho Josef” no desenlace vitorioso do 
terrível confl ito.

Comentários de J. Jota de Moraes
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Dezsö Ránki  Piano

13 e 14 de abril

Orquestra Filarmônica de Dresden
Rafael Frühbeck de Burgos  Regência

Johannes Moser  Violoncelo

3 e 4 de maio

Nelson Goerner  Piano

18 e 19 de maio

Orquestra de Câmara de Basel
Sol Gabetta  Violoncelo

31 de maio e 1º de junho

Yo-Yo Ma  Violoncelo

Kathryn Stott  Piano

15 e 16 de junho

Anna Caterina Antonacci  Soprano

Donald Sulzen  Piano

20 e 22 de julho

Hong Kong Sinfonietta
Yip Wing-sie  Regência

Colleen Lee  Piano

14 e 16 de agosto

Musica Angelica
Suzie LeBlanc  Soprano

Daniel Taylor  Contratenor

20 e 22 de setembro 

Orquestra Filarmônica da Radio France 
Myung-Whun Chung  Regência

Sergio Tiempo  Piano

19 e 20 de outubro

Itzhak Perlman  Violino

Rohan De Silva  Piano

22 e 23 de novembro

Datas e programação sujeitas a alterações.
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Apoio a Eventos
Felipe Lapa
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