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Programa
Sonata em Fá menor K. 466 D. Scarlatti

(1685-1757)

Sonata para Piano No. 17 em D menor, Op. 31 No. 2 L. v. Beethoven
(A Tempestade) (1770-1827)

Largo – Allegro
Adagio
Allegretto

Intervalo
Quadros de uma Exposição M. Mussorgsky

Promenade I (1839-1881)
Gnomos
Promenade II
O Velho Castelo
Promenade III
Tuileries
Carro de bois
Promenade IV
Balé dos Pintinhos em suas cascas de ovos
“Samuel” Goldenberg e “Schmuyle”
Promenade V
Limoges. O mercado
Catacumbas: Sepulcro Romano
Com os Mortos em Língua Morta
A Cabana de Baba-Yaga sobre Pernas de Galinha
O Grande Portal de Kiev

Sonata para Piano No. 17 em D menor, Op. 31 No. 2 L. v. Beethoven 
A Sonata “Tempestade” foi composta quando Beethoven estava angustiado por
causa de sua crescente surdez. À medida que sua aflição se agravava, ele
acreditava que o silêncio total era seu destino. Esta peça é emocionalmente
poderosa e permite diferentes interpretações. No primeiro movimento, podemos ver
a tragédia da situação de Beethoven. Um dos alunos de Beethoven, Carl Czerny,
certa vez perguntou ao compositor como tocar o primeiro movimento e Beethoven
respondeu: "toque o mais alto possível". O segundo movimento é escrito em uma
forma de cavatina. Neste lento movimento, você pode imaginar a própria visão do
compositor em seu funeral com os rufos dos tambores cerimoniais. O clima de
tragédia é finalmente quebrado no terceiro movimento, onde Beethoven se liberta
com um rondó semelhante a uma dança em movimento molto perpétuo. Este
movimento contém a energia e desafio que reconhecemos no maduro e confiante
Beethoven.

Quadros de uma Exposição M. Mussorgsky
Esta obra consiste em representações musicais de 10 pinturas de Viktor Hartmann,
intercaladas com um recorrente tema “Promenade” ou intermezzo, que representa o
visitante - neste caso, o próprio compositor - passeando pela exposição. Mussorgsky
reconheceu a poderosa natureza dos intermezzi, em uma de suas cartas. Após a
abertura “Promenade”, os primeiros quatro movimentos, ou “imagens”, em ordem de
aparecimento, são: “Gnomo”, uma representação de um anão desajeitado caracterizado
por ritmos irregulares e explosões violentas; “O Velho Castelo”, um retrato solene e
lírico de um trovador medieval cantando no terreno de um grande castelo; “Tuileries”,
um desenho animado de crianças brincando nos famosos Jardins das Tulherias em
Paris; e “Carro de Bois”, uma caracterização ponderada da movimentação de uma
grande carroça de bois polonesa. O quinto movimento é o movido "Balé dos Pintinhos
em suas cascas de ovos" e representa um figurino de Hartmann para um balé infantil.
A sexta cena evoca a imagem de “Samuel Goldenberg e Schmuyle” frequentemente
chamada de “Dois Judeus: Um Rico, Um Pobre” através da interação de uma melodia
estridente no registro grave e um tema semelhante a um canto ritmado no registro
superior. A qualidade folclórica e alegre do sétimo movimento, "Limoges", difere
notavelmente do oitavo, "As Catacumbas", que lança uma sombra assustadora com
acordes sinistros e variações do intermezzo recorrente no seguinte movimento "Com
os mortos em uma língua morta". As duas últimas cenas são as mais conhecidas. “A
Cabana de Baba-Yaga sobre Pernas de Galinha” é um retrato de um pesadelo em que a
bruxa Baba-Yaga busca sua presa. Ela ataca - saltando em uma passagem virtuosística
em oitavas - direto para a décima e última imagem, ”O Grande Portal de Kiev".
Mussorgsky leva a peça a uma conclusão majestosa, usando uma representação do
esboço de Hartmann de um portão da cidade encimado por cúpulas nas quais os sinos
tocam. Embora composta originalmente em 1874 para piano solo, “Quadros” tornou-
se particularmente mais conhecido graças ao arranjo para orquestra do compositor
francês Maurice Ravel em 1922.

Notas de Programa

Notas de Programa

Sonata em Fá menor K. 466       D. Scarlatti
Compositor barroco e contemporâneo de Händel, Domenico Scarlatti compôs
mais de 550 sonatas de um movimento para teclado. Para capturar seu
ambiente etéreo, o solista deve executar essa desafiadora obra com um legato
delicadamente conectado e sem acentos indesejados. As apogiaturas
embelezam a linha melódica e adicionam um ritmo harmônico mais movido.


