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Jean-François Paillard, de nacionalidade francesa , estudou mus1ca com 
famosos maestros internacionais e, após pe quisar em diversas biblioteca 
musicais da Europa, descobriu obras barrocas e quecida de famosos composi
tores. Posteriormente, es as obras passaram a constituir a base do repertório de 
sua orquestra. 

Nomeado diretor dos Arquivos de Música In trumental e dos Arquivos de 
Música Religiosa, supervisionou pessoalmente a publicação de diversas obras 
nesses campo musicais. Escreveu também vários ensaios musicológicos, entre o 
quais se destaca "A Música Francesa Clá ica", objeto de entusiá rica acolhida 
por parte da crítica especializada. 

Além de reger sua própria orque tra, Jean-François Paillard tem atuado 
como maestro convidado à frente de diversos outro grupos, como a ' As ocia
tion des Concerts Pasdesloup", 'Orchesrre de Chambre de La Serre",' I Solisti 
Veneti", "Osaka Philarmonic' , entre outros. Gravou recentemente as grandes 
infonias de Mozarr com a English Chamber Orchestra". Atualmente é diretor 

musical da Academia Musical de Valence, onde leciona em cur o especializados 
para estudantes de direção orq uesrral. 
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]. P. RAMEA U Sexto Concerto em Sexteto 

La Poule 
Menuets 
L 'Enharmonique 
L 'Egyptienne 

L. DE C. D'HERVELQY Peças para viola 

Solista: RAYMOND GLATARD 

A. C. DEBUSSY 6 Epigraphes Antiques 

INTERVALO 

]. S. BA CH Concerto para 2 violinos em ré menor, 
BWV 1043 

Vivace 
Largo ma non tanto 
Allegro 

Solistas: GERARD JARRY e 
BRIGITTE ANGELIS 

]. P A CHELBEL Canon a tres vozes 

]. S. BA CH Concerto para 3 violinos em ré maior, 
BWV 1064 

Allegro 
Adagio 
Allegro 

Solistas: GÉRARD JARRY, 
BRIGITTE ANGELIS e 
CA THERINE GABARD 
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A orquestra de câmara situa-se entre os chamados conjuntos de câmara do duo ao 
nonero, em que cada componente é um solista, e a orquestra sinfônica, entendida esta como 
uma organização específica dos timbres ou cores instrumentais, com pluralidade de elementos 
em cada naipe. O material sonoro veio aumentando em quantidade, desde as primeiras 
amorfas associações instrumentais surgidas com a adoção do estilo "per recitar cantando" das 
primeiras óperas, as duas "Eurídice" de Peri e Caccini e a "Representação de Alma e Corpo" 
de Emilio dei Cavalieri, surgidas em Florença, no ano de 1600. Houve também aumento 
qualitativo com os conjuntos de corre, principalmente nos paises germânicos, para chegar à 
orquestra sinfônica propriamente dita. Esta, continuando as manifestações da Escola de 
Mannheim, teve manifestação culminante e integradora com Beethoven e principalmente, 
segundo alguns autores, com a instrumentação da Sinfonia n" 5 em dó menor, na qual a parte 
composicional, a elaboração temática e a realização sonora e equilibram magistralmente e 
ensejam as futuras exten ões trazidas pelos mestres do romantismo e da música moderna. 

O conjunto que ora nos visita, a Orquestra de Câmara Jean-Fraçois PaiJlard, conta sei 
violinos: Gerard Jarry, spalla, Brigine Angelis, Anne Postansque, Catherine Gabard, lzumi 
Oguchi e Francis Oguse; duas violas: Raymond Glatard e Pierre Franck; dois violoncelo : 
Patrick Gabard e Markus Jenni; um contrabaixo: Dominique Desjardins e um cêmbalo, Laur · 
Glatard. Regente, Jean François PaiJlard. Foi ele discípulo de Norbert Dufourcq, Markevtt h 
e Edward Lindenberg; visitou importantes bibliotecas musicais da Europa, exumou numero a 
produção desconhecida ou esquecida, publicou várias peças desse repertório em Archives de 
la Musique Instrumenrale e Archives de la Musique Réligieuse, dos quais é diretor, em Edições 
Costallar. Tem dirigido importantes orquestras e é diretor musical da Academia de Verão de 
Música de Câmara de Valence (Drome). Neste ano sua Orquestra comemora o 25° aniversário 
de fundação. 

Pelo que dissemos acima, a orquestra de câmara poderia ser considerada uma transição 
entre o conjunto de solistas, até o noneto, e a orquestra sinfônica. Todavia, é estável nessa 
situação intermediária, e desde os primórdios da sua existência recebeu repertório condigno 
dos maiores compositores. Fixou-se, pois, como organismo típico, autônomo, com organiza
ção e estética próprias, sem prejuízo, porém para as possibilidades advindas de transcrições, 
conseqüência talvez do uso mais antigo de serem as peças escritas indiferentemente para 
solista ou conjunto. Um exemplo é a série "Sir épigraphes antiques" de Debussy, para duo 
pianístico, publicadas em 1915, e trazida a este programa na orquestração de Jean François 
Paillard. Os títulos são: "Pour invoquer Pan, dieu du vem d'été, Pour un tombeau sans nom, 
Pour que la nu ir soir propice, Pour la danseuse aux crotales, Pour l'Egyptienne, Pour remercier 
la pluie au mario'. O programa completo compreende: Rameau (1683-1764) 6e. Concerto 
em sextuor; Louis de Caix D'Herveloy, Peças para viola, solista Ra ymond Glarard; Debussy, 
Six épigraphes antiques; Bach (1685-1750) Concerto para dois violinos e orquestra em ré 
menor (BWV 1043, Vivace, Largo ma non tanto, Allegro, solista Gerard Jarry e Brigitte 
Angelis; Pachelbel 11653-1706) Canon .a três vozes, e Bach, Concerto para três violinos e 
orquestra em fe menor, BWV 1064, AJ!egro, Adagio Allegro, solistas Gérard Jarry, Brigitte 
Angelis e Cathérine Gabard. 

Verifica-se pois a maleabilidade da orquestra de câmara quanto ao repertório. É flexível 
ainda em sua organização, pois são numerosas as possibilidade de associaçã-o tímbrica, pelo 
que o repertório específico assume interessante variedade. Cada combinação é um problema 
distinto a ser resolvido pelos autores ou transcritores, o que, por outro lado, torna es e tipo de 
conjunto adequado transmissor da música das diferentes épocas, mormente a contemporânea, ~ 
graças às possibilidades experimentais que possui, rivalizando desse ponto de vi ta, com a 
versatilidade da orquestra sinfônica tradicional. 
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(Suieito a alterações) 

Apresentação 9 79 
28 de junho 

Recital de GARY GRAFFMAN 
Programa: Beerhoven - Sonata n' 21 em d6 maior 

op. 53. "Waldstein" (Aurora) 
Allegro com brio 
lntroduzione: Adag1o molto 
Rondo: Allegretto moderato 
Schumann - Kreislenana op. 1.6 
Moussorgsky - Quadros de uma 
Exposição 
Promenade 
Gnomus 
Promenade 
Le vieux Château 
Promenade 

Tuilleries 
Bydlo 
Promenade 
Ballet des poussins dans leurs coques 
Deux Juifs, un riche et l'autre Pautre 
Limoges, Le Marché 
Catacumbac 
Promenade 
La cabane sur des pattes de poule 
La Grande Porte de Rei 

Apresentação 980 
19 de Julho 

Recital de STEPHEN BISHOP - Piano 
Programa: Alban Berg - Sonata 

Chopin - Peças Di~·ersas 
12 Landler de Schuberc 
Sonata- Op. 111 - Beethowen 

Apresentação 981 
26 de Julho 

ORQUESTRA SINFÓNICA ,MUNICIPAL 
DE CAMPI AS 
Programa: Orat6rio "Rei David'' 

de Archur Honegger 
Regente: BenitO Juarez 
Solista narrador: David José 
Feiti cei ra de Endor: Irene Ravache 
Soprano: Niza de Castro Tank 
Meio-soprano: Helly-An Caran 
Ten or: Luiz Tenaglia 
Coros:Coral Tuca 

RenatO Teixeira (R egente) 
Coral UNICAMP 
Adriane Giarola (Regente) 
Coral USP 
Helena Starzinsky (Regente) 

Apresentação 982 
11 de agosto 

Recital de MARTHA ARGERICH -Piano 
Programa: 1' Parte 

Barwk- Sonata rl926) 
Schumann""": F a ~tusiestucke Op. 12 
2' Parte 
Ginastera - 3 Danças Argentinas 
Ravel - "Gaspard de Lanuit" 

a) Ondine 
b) Le Gibet 
c) Scarbo 

Chopin -Noturno em do menor Op. 48 n' 1 
Scherzo n' 3 em do sustenido menor 

Op. 39 

Apresentação 983 
03 de agosto 

ORQUESTRA SINFÔNICA DE BERLIM e 
BERLINER KONZERTCHOR 
Programa: Missa em Si bemol Bach 

Apresentação 984 
1 O de agosto 

ORQUESTRA BACH DE MUNIQUE 
Programa: Haendel - Concerti Grossi Op. 6 n's 6 e 

Bach - Concerto Duplo para Oboé e Violino 
BWV 1060 
Bach - Concerto Brandemburgués n' 3 

em Sol Maior , BWV- 1048 

Apresentação 985 
30 de agosto 

CAMERAT A BENDA 
Programa: Schubert - Trio de Corda em Si bemol menor 

Almeida Prado - Ex-Ipenere 
Prokoffiev - Sexteto 
Brahms - Quarteto em Fá menor 

Apresentação 986 
18 de membro 

BEAUX ARTS TRIO 
Hayd -Trio em d6 maior (H.X V n' 27) 
Ravel - Trio em lá men or 
Schuberr- Trio em si bemol maior Op. 39 

Apresentação 988 
28 de setembro 

NEW YORK CHAMBER SOLOISTS 
Programa : Haendel- Cantata "Ah crude/, nel piallfO mio" 

for tenor, oboé. strings and harpsichord 
Mozarr- Dirertimmto 11' 136 for stri"gs 
Ravel - "ChallSOns Madecasses" for tenor, /lute 
cello and piano 

li 
Schuberr - "Trout" Quintet for T u.o r iolins, 
rio/a, alio. bass and piano 

Apresentação 989 
12 de out!lbro 

CHRISTIA FERRAS e MIGUEL PROENÇA 
Programa : Brahms- Sonat11 n 3 - Op. I 08 

Bach- Partira n 3 
Debussy- Sonata 
Ravel · Hr.~banera- Tzigane 

~. 




