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carl nielsen 
Quarteto de cordas nº 3, op. 14: allegretto pastorale

Hugo alfvén 
rapsódia Sueca nº 1, op. 19

Jean sibelius
Suíte Karelia, op. 11
•   Intermezzo

•   Ballade

•   Alla Marcia

Intervalo

edvard grieg
Danças Sinfônicas, op. 64
•   Allegro moderato e marcato

•   Allegretto grazioso

•   Allegro giocoso

•   Andante – Allegro molto e risoluto

Jean sibelius
Finlândia, op. 26 

Rodrigo de Oliveira
Arthur Vieira Terto

Gilberto Paganini
Lina Radovanovic

29 de seteMbro
fabio mechetti, regente
roDrigo De oliveira, violino
arthur vieira terto, violino
gilberto paganini, viola
lina radovanovic, violoncelo
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Da dança envolvente que dá início à Rapsódia 
Sueca de Alfvén à religiosidade e majestade que 
caracterizam a pátria de Jean Sibelius, a experiência 
desta apresentação nos mostrará que, ao contrário 
da percepção de um povo frio e extremamente 
racional, o que encontramos é uma história de 
orgulho às tradições de seus países e das emoções 
que elas representam.

Convido todos a desfrutarem deste smorgasbord musical.

O itinerário deste concerto da série 
Fora de Série nos leva esta noite 
à Escandinávia. Revestida de um 
certo misticismo e obscuridade pela 
posição geográfica e pela singular 
cultura nórdica, a música dessa 
região sempre foi considerada um 
tanto impenetrável e distante. 
Entretanto, como veremos ao longo 
do concerto, ela é, na verdade, um 
exemplo substancial da utilização 
de recursos nacionalistas para 
desvendar os segredos desses povos 
ao resto do mundo.

caros amigos e amigas,

fabio mechetti
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fabio 
MecHetti diretor artístico e  

regente titular

Diretor Artístico e Regente Titular 
da Orquestra Filarmônica de 
Minas Gerais desde sua criação, em 
2008, Fabio Mechetti posicionou a 
orquestra mineira no cenário mundial 
da música erudita. Além dos prêmios 
conquistados, levou a Filarmônica 
a quinze capitais brasileiras, a uma 
turnê pela Argentina e Uruguai e 
realizou a gravação de oito álbuns, 
sendo três para o selo internacional 
Naxos. Natural de São Paulo, 
Mechetti serviu recentemente como 
Regente Principal da Filarmônica 
da Malásia, tornando-se o primeiro 
regente brasileiro a ser titular de uma 
orquestra asiática.

Nos Estados Unidos, Mechetti esteve 
quatorze anos à frente da Orquestra 
Sinfônica de Jacksonville e, atualmente, 
é seu Regente Titular Emérito. 
Foi também Regente Titular das 
sinfônicas de Syracuse e de Spokane, 

da qual hoje é Regente Emérito. Regente Associado de 
Mstislav Rostropovich na Orquestra Sinfônica Nacional de 
Washington, com ela dirigiu concertos no Kennedy Center 
e no Capitólio. Da Sinfônica de San Diego, foi Regente 
Residente. Fez sua estreia no Carnegie Hall de Nova York 
conduzindo a Sinfônica de Nova Jersey. Continua dirigindo 
inúmeras orquestras norte-americanas e é convidado 
frequente dos festivais de verão norte-americanos, entre eles 
os de Grant Park em Chicago e Chautauqua em Nova York. 

Igualmente aclamado como regente de ópera, estreou nos 
Estados Unidos dirigindo a Ópera de Washington.  
No seu repertório destacam-se produções de Tosca, 
Turandot, Carmem, Don Giovanni, Così fan tutte, La Bohème, 
Madame Butterfly, O barbeiro de Sevilha, La Traviata e Otello.

Suas apresentações se estendem ao Canadá, Costa Rica, 
Dinamarca, Escócia, Espanha, Finlândia, Itália, Japão, 
México, Nova Zelândia, Suécia e Venezuela.  
No Brasil, regeu todas as importantes orquestras brasileiras. 

Fabio Mechetti é Mestre em Regência e em Composição 
pela Juilliard School de Nova York e vencedor do Concurso 
Internacional de Regência Nicolai Malko, da Dinamarca.
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Gilberto Paganini, Lina Radovanovic, Arthur Vieira Terto e Rodrigo de Oliveira

Arthur nasceu em Belo Horizonte, onde 

iniciou seus estudos aos oito anos no 

Centro de Musicalização Infantil da 

Escola de Música da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo 

como professores Kenneth Sarch e 

Marisa Morais. Graduou-se pela mesma 

instituição na classe de Edson Queiroz 

de Andrade, que também o orientou 

no Curso de Extensão. Durante sua 

formação, participou de diversas 

masterclasses com mestres do Brasil e 

dos Estados Unidos. Estudou também 

com Paulo Bosísio, no Rio de Janeiro.

Ainda adolescente, integrou o Jung 

Quartett. Foi membro do Quarteto 

Vivace e integrou a Orquestra Jovem do Palácio das Artes. 

Arthur venceu o concurso Jovens Solistas da UFMG em 

2000 e foi segundo lugar no Concurso Nacional de Cordas 

Paulo Bosísio, em 2003 e 2005. Em 2006, foi finalista do 

Programa Furnas Geração Musical.

Como solista, atuou com as orquestras Sinfônica da Escola 

de Música da UFMG e do Sesiminas. Foi músico convidado 

da Sinfônica de Minas Gerais e integrou a Orquestra 

Experimental da Ufop (Universidade Federal de Ouro Preto). 

Participou de gravações do projeto Acervo da Música 

Brasileira: restauração e difusão de partituras.

Foi professor no Festival de Música Colonial e Música Antiga de 

Juiz de Fora e junto à Orquestra Sinfônica Jovem do Palácio das 

Artes. Arthur é membro da Filarmônica de Minas Gerais desde 

seu início, em 2008, e integra o Quarteto Musik desde 2016.

rodrigo de oliveira
Rodrigo de Oliveira iniciou seus estudos 

musicais aos sete anos, com o pai. 

Aos nove anos ingressou na Escola 

Municipal de Artes Maestro Fêgo 

Camargo, em Taubaté, SP, na classe do 

professor Jefferson Denis, formando-se 

Técnico em Violino. Mais tarde, estudou 

com a renomada Elisa Fukuda e com 

Cláudio Micheletti. Atualmente é 

graduando em Música na Universidade 

Metropolitana de Santos.

Como spalla, Rodrigo integrou a 

Camerata Zajdenbaum, a Orquestra 

Sinfônica Jovem de Taubaté e a 

Orquestra Sinfônica de São José dos 

Campos; também atuou como solista 

nos três grupos. Participou de inúmeros 

festivais brasileiros, entre eles o Festival de Música de 

Santa Catarina, Festival Música nas Montanhas, Semana da 

Música de Ouro Branco e Festival Internacional de Inverno 

de Campos do Jordão. Aperfeiçoou-se em masterclasses com 

importantes músicos de diferentes países, como Charles 

Stegeman, Clara Takarabe, Igor Sarudiansky, Pablo de León, 

Vadim Gluzman, Roberto Díaz, Misha Keylin, Rachel Barton 

Pine e Augustin Hadelich.

Rodrigo venceu o V Concurso Jovens Solistas da Orquestra 

Sinfônica de Minas Gerais em 2016 e o I Concurso Nacional 

de Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia em 

2017. Participou, entre os protagonistas, do documentário 

Prova de Artista, de José Jofily. 

Membro da Filarmônica de Minas Gerais desde 2010, Rodrigo 

integra também a Orquestra Ouro Preto e, como spalla, a 

Orquestra Jovem Uirapuru.

artHur vieira terto
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gilberto paganini

lina radovanovic

Natural de São Paulo, Gilberto 

Paganini iniciou seus estudos de violino 

com Darley Alves Freire. Na Escola 

Municipal de Música de São Paulo, foi 

aluno de violino de Cecília Guida e do 

professor de música de câmara Walter 

Bianchi. Posteriormente, ingressou na 

classe de Elisa Fukuda e estudou viola 

com Horácio Schaefer.

Gilberto foi membro de diversas 

orquestras paulistanas e atuou como 

chefe de naipe na Sinfônica de Santo 

André por dez anos, bem como na 

Orquestra Municipal de Santos, 

por sete anos. Integrou a Camerata 

Fukuda, a Orquestra de Câmara da 

USP (Universidade de São Paulo) 

Lina Radovanovic concluiu o curso da 

Escola de Música para Jovens Talentos 

na cidade de Cuprija, na Sérvia. 

Graduou-se pela Faculdade de Música 

de Belgrado, na classe do professor 

Dejan Bozic. Durante seus estudos, 

recebeu diversas premiações.

Participou do Seminário Internacional 

de Música de Câmara na Itália e, 

durante o evento, apresentou-se por 

diversas cidades da Itália, Eslovênia 

e Áustria. Fez parte da primeira e da 

quarta edições do Festival Internacional 

de Violoncelo em Belgrado e 

e a Orquestra Experimental de Repertório. Foi spalla na 

Sinfônica da Universidade de Taubaté e músico convidado 

de várias orquestras de São Paulo. Como solista, apresentou 

as Árias Ciganas de Sarasate e o Concerto para violino nº 3 

de Mozart com a Municipal de Santos. Com a Orquestra 

Ouro Preto, foi solista na Brasiliana para viola solo e 

orquestra de cordas, de Krieger.

Participou do Festival de Inverno de Campos do Jordão e dos 

festivais de Prados e de Juiz de Fora. Em turnê aos Estados 

Unidos, com a Orquestra Philarmonia Brasileira e o solista 

Branford Marsalis, realizou 28 apresentações nas principais 

salas do país. 

Gilberto integra o naipe das violas na Orquestra Filarmônica 

de Minas Gerais desde 2012. É Primeira Viola na Orquestra 

Ouro Preto e no grupo de câmara Capel-Paganini, formado 

com Roberto Capel e Tiago Paganini.

aperfeiçoou-se em masterclasses com Alban Gerhardt, 

Mark Kosower e Mineo Hayashi, entre outros.

Lina foi membro da Orquestra de Cordas Dusan Skovran, 

em Belgrado, e da Orquestra Jovem de Sarajevo, na Bósnia. 

Integrou também a Orquestra Filarmônica de Belgrado 

durante três anos.

Em 2008, Lina Radovanovic mudou-se para o Brasil para 

compor o naipe de violoncelos da Orquestra Filarmônica de 

Minas Gerais. Ela também é violoncelista da Orquestra 

Ouro Preto e do Quarteto Boulanger, grupo de câmara 

formado por mulheres musicistas da Filarmônica de Minas 

Gerais que se dedicam à interpretação de composições 

modernas e contemporâneas.

A
música de concerto produzida nos países nórdicos 

a partir da segunda metade do século XIX teve 

como principal força motriz o desejo de seus 

compositores de forjar uma linguagem nacional 

que se distinguisse do romantismo tardio alemão. Nesse 

sentido, algumas das sinfonias do compositor dinamarquês Carl 

Nielsen oferecem um contundente exemplo, tanto pela temática 

quanto pelas inovações formais e de linguagem. No entanto, foi 

através dos quartetos de cordas que Nielsen iniciou sua vida 

composicional. Como era também violinista, beneficiou-se da 

ajuda de amigos para testar, nessa formação, diferentes ideias 

musicais. O terceiro quarteto, talvez seu quarteto mais maduro, 

foi executado publicamente pela primeira vez pelo Quarteto 

Høeberg, na Odd Fellows Mansion, em Copenhagen, em 4 de 

outubro de 1901. Seu terceiro movimento, Allegretto pastorale, 

apresenta um melodioso violino que se destaca na liderança dos 

demais instrumentos do conjunto.

Quase toda a obra do compositor sueco Hugo Alfvén consiste  

em música programática. A Rapsódia Sueca, não sendo exceção, 

tem por subtítulo “Vigília de verão”, em referência tanto ao 

período do ano em que as noites são claras e curtas quanto 

às danças camponesas características dessa época. Baseada 

livremente em melodias folclóricas, a obra foi publicada em 

1903 e é o resultado de ideias que se acumularam gradualmente 

durante os verões passados no arquipélago de Estocolmo, entre 

1892 e 1895. De acordo com Alfvén, ela descreve a mente e  

a natureza suecas, pois “pinta a escuridão de nossa natureza e o 

temperamento melancólico dos suecos”.

O mais famoso compositor finlandês, Jean Sibelius, tinha por 

princípio criar uma música moldada pelo temperamento nacional 

finlandês e não apenas por referências folclóricas. É através 

da música incidental, em obras como a Suíte Karelia, que tal 

princípio manifesta-se inicialmente com mais força. Derivada 

de uma obra composta por encomenda da Associação dos 

Estudantes de Viipuri, em 1893, para acompanhar uma série 

de quadros dramáticos contando a história da região de Carélia, 

dividida entre Rússia e Finlândia, a Suíte tem três movimentos. 

O Intermezzo, originalmente criado a partir de temas variados da 

carl nielsen 
Sortelung, Dinamarca, 1865  

– copenhagen, dinamarca, 1931

Quarteto de cordas nº 3, op. 14: 
allegretto pastorale

1897/1898, revisão 1899 — 6 min
2 violinos, viola, violoncelo.

editora: edition Wilhelm hansen

Hugo alfvén 
estocolmo, Suécia, 1872 – Falun, Suécia, 1960

rapsódia sueca nº 1, op. 19
1903 — 14 min

piccolo, 3 flautas, 3 oboés, corne inglês, 
requinta, 2 clarinetes, clarone, 3 fagotes, 

4 trompas, 2 trompetes, 3 trombones, tuba, 
tímpanos, percussão 2 harpas, cordas.

editora: edition Wilhelm hansen

Jean sibelius 
hämeenlinna, finlândia, 1865  
– Järvenpää, finlândia, 1957

suíte Karelia, op. 11
1893 — 14 min

piccolo, 2 flautas, 2 oboés, corne inglês, 
2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 3 trompetes, 

3 trombones, tuba, tímpanos, percussão, cordas. 
editora: breitkopf & härtel
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igor reyner  Pianista, Mestre em Música pela Universidade Federal de Minas 

Gerais e Doutor em literatura pelo King’s College london.

ouvir, assistir e lerpara

  John H. Yoell – The Nordic Sound: 

Explorations into the music of Denmark, 

Norway, Sweden – Crescendo Publishing 

Company – 1974

carl nielsen

   CD Carl Nielsen – String Quartets vol. 2 

– The Young Danish String Quartet – Dacapo 

6.220522 – 2008

   Danish String Quartet – Rune Tonsgaard 

Sorensen, violino – Frederik Oland, violino – 

Asbjorn Norgaard, viola – Frederik Schoyen 

Sjölin, violoncelo  |  Acesse: fil.mg/nquarteto3

  Daniel M. Grimley – Carl Nielsen and the 

Idea of Modernism – Boydell Press – 2010

Hugo alfvén

   CD Hugo Alfvén – The Three Swedish 

Rhapsodies – Royal Stockholm Philharmonic 

Orchestra – Neeme Järvi, regente – BIS CD-

725 – 1995

Jean sibelius

  CD Sibelius – Complete Symphonies; Orchestral Works – Hallé 

Orchestra – Sir John Barbirolli, regente – Warner Classics – 2013 (5 CDs)

   Suíte Karelia – Radio Kamer Filharmonie – Michael Schønwandt, 

regente  |  Acesse: fil.mg/skarelia

   Finlândia – BBC Singers – BBC Symphony Orchestra – BBC 

Symphony Chorus – Sakari Oramo, regente  |  Acesse: fil.mg/sfinlandiaso

   Finlândia – Helsingin kaupunginorkesteri – Radion sinfoniaorkesteri 

– Sibelius-Akatemian suuri kuoro – Jukka-Pekka Saraste, regente

Acesse: fil.mg/sfinlandiajps

  Andrew Barnett – Sibelius – Yale University Press – 2007

edvard grieg

   CD Grieg – Complete Music with Orchestra – Gothenburgo 

Symphony Orchestra – Neeme Järvi, regente – Deutsche Grammophon 

0289 471 3002 4 – 2001 (6 CDs)

   CD Edvard Grieg & Jean Sibelius – Peer Gynt (highlights); Finlandia; Valse 

triste – Oslo Philharmonic Orchestra; Swedish Radio Symphony Orchestra 

– Esa-Pekka Salonen, regente – Sony Classical 88697720992 – 2011

   Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa – Xavier Pagès i Corella, regente  

Acesse: fil.mg/gdancassinfonicas

  Finn Benestad; Dag Schjulderup-ebbe – Edvard Grieg: The Man and 

the Artist – University of Nebraska Press – 1988

   www.griegmuseum.no

edvard grieg
bergen, noruega, 1843 – 1907

danças sinfônicas, op. 64
1896/1897 — 30 min

piccolo, 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 
2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes, 3 trombones, 

tuba, tímpanos, percussão,  harpa, cordas.
editora: Kalmus

Jean sibelius 
hämeenlinna, finlândia, 1865  
– Järvenpää, finlândia, 1957

finlândia, op. 26
1900 — 8 min

2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 
4 trompas, 3 trompetes, 3 trombones, tuba, 

tímpanos, percussão, cordas. 
editora: breitkopf & härtel

obra, é conhecido principalmente pela marcha encabeçada pelos 

metais. A Ballade, inspirada no quarto quadro, evoca os devaneios 

do rei sueco Karl Knutsson ao ser entretido por menestréis. 

Finalmente, a Alla marcia importa – do segundo intermezzo da 

obra original – a força e o vigor que encerram a suíte.

Nome mundialmente associado à música nacionalista, Edvard Grieg 

encontrou nas miniaturas e danças uma eficiente forma de reinvenção 

musical e expressão nacional. Nos moldes livres de uma fantasia, as 

Danças Sinfônicas foram compostas “a partir de temas noruegueses” 

reunidos, em sua maioria, pelo compositor Ludvig M. Lindeman 

(1812-1887). O Allegro moderato e marcato é derivado do halling, 

dança popular norueguesa. O Allegretto grazioso também se inspira 

na mesma dança, explorando, porém, seus elementos mais líricos.  

O Allegro giocoso faz uso de uma melodia extraída de uma das danças 

primaveris da região de Åmot, na Noruega. Enfim, o Andante – Allegro 

molto e risoluto que encerra a peça remete a uma canção de humor 

popular no estilo de Hans E. Kinck (1865-1926), cuja letra é “você 

viu minha esposa, lá na montanha, na montanha? Chapéu preto, 

saia vermelha e uma perna maior que a outra...”, e utiliza em sua 

segunda seção a melodia de uma tradicional canção de casamento.

Assim como a Suíte Karélia, Finlândia foi concebida como 

música incidental. A obra foi composta originalmente em 1899, 

como finale do acompanhamento musical de quadros históricos 

dramatizados num evento em apoio ao direito de liberdade de 

expressão, durante o período de dominação russa na Finlândia. 

Originalmente intitulada “Finlândia desperta”, foi revisada em 

1900 e publicada em 1901 com o título Finlândia, tornando-se 

o hino da luta finlandesa pela independência e, posteriormente, 

um símbolo nacionalista. Estruturado em três momentos, o 

poema sinfônico evoca, segundo o musicólogo James Hepokoski, 

o subjugo político do povo finlandês, o conflituoso despertar da 

consciência política e, finalmente, o movimento nacionalista que, 

num alusivo hino patriótico, saúda a liberdade.
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filarmonica.art.br/amigos  |  3219-9029

juntos, fazemos  
a diferença.Saiba mais:

a cada ano, os amigos da filarmônica colaboram 
para que milhares de crianças e jovens participem 
dos programas educativos de nossa Orquestra.

torne-se, você também, um amigo da filarmônica 
e ajude‑nos a abrir as portas do universo sinfônico 
para mais pessoas.
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ContrabaixoS

nilson Bellotto *

andré Geiger ***

Marcelo Cunha

Marcos lemes

Pablo Guiñez

rossini Parucci

Walace Mariano

FlautaS

Cássia lima*

renata Xavier ***

alexandre Braga

elena Suchkova

oboéS

alexandre Barros *

Públio Silva ***

Israel Muniz

ClarineteS

Marcus Julius lander *

Jonatas Bueno ***

ney Franco

alexandre Silva

FagoteS

Catherine Carignan *

victor Morais***

andrew Huntriss

Francisco Silva

tromPaS

alma Maria liebrecht *

evgueni Gerassimov ***

Gustavo Garcia trindade

José Francisco dos Santos

lucas Filho

Fabio ogata

tromPeteS

Marlon Humphreys *

Érico Fonseca **

Daniel leal ***

tássio Furtado

tromboneS

Mark John Mulley *

Diego ribeiro **

Wagner Mayer ***

renato lisboa

tubaS

eleilton Cruz *

rafael Mendes *****

tímPanoS

Patricio Hernández Pradenas *

PerCuSSão

rafael alberto *

Daniel lemos ***

Sérgio aluotto

Werner Silveira

harPaS

Clémence Boinot *

teCladoS

ayumi Shigeta *

gerente 

Jussan Fernandes

inSPetora

Karolina lima

aSSiStente adminiStratiVa 

Débora vieira

arquiViSta

ana lúcia Kobayashi

aSSiStenteS

Claudio Starlino

Jônatas reis

SuPerViSor de montagem

rodrigo Castro

montadoreS

Hélio Sardinha

Klênio Carvalho

risbleiz aguiar
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no concerto...

rua pium-í, 229 - cruzeiro rua Juiz de fora, 1.257 - santo agostinho

nos dias de concerto, apresente seu 

ingresso em um dos restaurantes 

parceiros e obtenha descontos especiais.

agenda

Seja pontual.
Cuide da Sala 
Minas Gerais.

Desligue o celular  
(som e luz).

Deixe para aplaudir  
ao fim de cada obra.

traga seu ingresso ou 
cartão de assinante. não coma ou beba.

não fotografe ou grave 
em áudio / vídeo.

Faça silêncio e 
evite tossir.

outubro  / 2018

dias 4 e 5, 20h30 — allegro e vivace
Gomes / villa-lobos

dia 9, 20h30 — concertos de câMara
takemitsu / Beach / Debussy / tchaikovsky

dia 20, 18h — fora de série / aleManHa
Schumann / r. Strauss / Mendelssohn / Beethoven

dias 25 e 26, 20h30 — presto e veloce
Mozart / Mahler

Se puder, devolva seu 
programa de concerto.

evite trazer crianças  
menores de 8 anos.
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sala minas gerais

Rua Tenente Brito Melo, 1.090  |  Barro Preto  |  CEP 30.180-070  |  Belo Horizonte - MG

(31) 3219.9000  |  Fax (31) 3219.9030
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www.filarmonica.art.br

/filarmonicamg @filarmonicamg /filarmonicamg

patrocínio máster

/filarmonicamg

divulgação

realização




