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Editorial

A Temporada 2014 do Theatro Pedro II abre com 
o concerto Gershwin Night, o primeiro projeto do ano 
desenvolvido pela Fundação Dom Pedro II.

Além deste, a Fundação apresentará, ao longo da 
programação, em datas especiais, outros projetos próprios, 
também viabilizados com as leis de incentivo fiscal à cultura. 

Gershwin Night traz nomes expressivos para o palco do 
Pedro II. O público terá, nesta noite, um dos grandes regentes 
brasileiros – Claudio Cruz – à frente da Orquestra Sinfônica 
de Ribeirão Preto, e vozes como as da soprano Eliseth Gomes, 
do tenor Geilson Santos e do barítono Sebastião Silveira, 
além do solo do pianista Pablo Rossi, todos eles profissionais 
renomados e com vasta carreira internacional. 

Este concerto é resultado de uma conjunção de ideias e 
sentimentos comuns dos idealizadores e fruto de um ideal: 
colocar o Pedro II no roteiro dos grandes acontecimentos 
culturais brasileiros.  

Reunimos artistas respeitados, selecionamos um 
programa emocionante e focamos no público – nosso maior 
objetivo. O projeto teve eco entre as empresas, que não 
apenas apoiam, como agregam grande valor a esta noite. 

O Theatro Pedro II terá, já este ano, outros grandes 
espetáculos de dança, teatro, canto e música, e contamos 
com a presença de todos vocês.

Assim, cumprimos com nosso papel oferecendo 
espetáculos culturais diversificados, para públicos também 
diversos. Contribuímos para a formação de plateia ao oferecer 
eventos de alto valor como este. E com incentivo cultural, 
viabilizado pelas leis de incentivo à cultura, valorizamos o 
papel social das empresas apoiadoras.

A grandiosidade imponente das formas do terceiro maior 
teatro de ópera brasileiro merece uma programação cultural 
também de valor para que forma e conteúdo encontrem 
perfeita sintonia.

Este é o nosso papel. Este é perfil do Theatro Pedro II.

Expediente

Theatro Pedro II
Rua Álvares Cabral 370 Centro | Ribeirão Preto-SP

CEP: 14010.080 | (16) 3977.8111
www.theatropedro2.com.br

www.facebook.com/theatropedrosegundo2

Ficha técnica
Presidente: Dulce Neves
Vice-presidente: Marcos Guimarães
Diretor administrativo: José Arthur D. Jaquinta
Diretor artístico: Luiz Paschoalin

           Redação, projeto gráfico e 
           editoração eletrônica
Texto & Cia Comunicação
Blanche Amancio | Daniela Antunes | Bruna 
Zanuto
www.textocomunicacao.com.br
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Forma e conteúdo 
   em sintonia

Dulce Neves
Presidente da 

Fundação Dom Pedro II



Rhapsody in Blue
Um Americano em Paris

Suíte da ópera “Porgy and Bess”

Programa

de George Gershwin (1898 - 1937)
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Participação

Cláudio Cruz - regente
Tem atuado como regente convidado em 
diversas orquestras, entre elas a Orquestra 
Sinfônica Brasileira, Sinfônica do Teatro 
Municipal de São Paulo, Sinfônica de Porto 
Alegre, Sinfônica de Brasília, Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), 
Orquestra Sinfônica de Avignon entre outras.

Pablo Rossi - pianista
Foi solista frente à Orquestra de Câmara do 

Kremlin, Orquestra Sinfônica de Kirov, OSESP, 
Sinfônica Brasileira, Amazonas Filarmônica, 

OER, Orquestra Sinfônica da Bahia, do Paraná, 
do Sergipe, de Ribeirão Preto. Apresentou mais 

de vinte recitais nos Estados Unidos e em vários 
países da Europa e América Latina.



Participação

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto
Há 76 anos, a Sinfônica de Ribeirão conta uma 
história de devoção e amor à música. Bem 
cultural de Ribeirão Preto, a Sinfônica fez e 
ainda faz história: é a segunda orquestra mais 
antiga do Brasil em atividade ininterrupta. Já 
são mais de mil concertos oficiais realizados.

Eliseth Gomes - soprano
Iniciou sua carreira cantando a ópera Porgy 
and Bess do compositor George Gershwin, no 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro  e no Teatro  
Nacional de Brasília. Já se apresentou em Por-
tugal, Itália, Espanha, Suíça, Chile e Uruguai.

Geilson Santos - tenor
Gravou dois CDs em comemoração à vinda da 
família Real ao Brasil. Já participou de monta-

gens das óperas   La Sonnambula, Ariadne auf 
Naxos, Butterfly, Porgy and Bess, D. Pasqualle, 

The Case Makropulos. Apresentou-se na Ale-
manha, França, Chile e Bolívia.

Sebastião Teixeira - barítono
Interpretou os personagens principais em La 
Boheme, Carmen, La Forza del Destino, Don 
Pasquale, Madame Butterfly, Cavalleria Rusti-
cana, I Pagliacci, Il Cappello di Paglia di Firenze, 
Candide, L’Italiana in Algeri, Il Trovatore, Rigolle-
to. Integrou o elenco da Cia Brasileira de Ópera, 
como Fígaro, em O Barbeiro de Sevilha.
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Notas de concerto

Rhapsody in Blue (1924)
A Rhapsody representa uma espécie de chegada do jazz definitivamente ao ambiente de concerto. Mesmo àquele 

mais “aristocrático” dos EUA. A célebre introdução da obra, onde o trinado do clarinete se transforma numa escala 
ascendente para finalizar a frase em um malicioso glissando que escorrega a “voz” do clarinete até a última nota, 
promove posteriormente uma incursão melódica às diversas notas blues (sétimas abaixadas), cujo idioma de origem 
popular sempre nos soa familiar. Esta escala acima promovida pelo clarinete introdutório pode até servir como me-
táfora desta escalada do jazz: do gueto às reuniões sofisticadas com vinhos e charutos. A obra é marcante dessa 
fusão miscigenada de Gershwin, e levou a plateia ao delírio na estreia. Se o ainda inexperiente Gershwin compôs 
uma espécie de “colagem” dos diversos estilos da música popular para piano dos EUA, tendo necessitado inclusive 
da ajuda de Feder Grofé para instrumentação da obra, o seu melodismo inspirado de na seção central da obra já 
demonstra o grande compositor que, justamente com a Rhapsdy, pôde se mostrar mais maduro. 

Um Americano em Paris (1928)
Embora associado ao universo da canção de jazz, devido aos inúmeros triunfos nesse universo (são mais de 

500 songs), o conhecimento de Gershwin se estendia ao universo da música mais moderna de seu tempo. Sua 
relação com a modernidade ganha um significado especial a partir de sua visita à Europa. Assim nasce o poema 
sinfônico An American in Paris, que o autor esboçou durante a sua viagem. Repleta de combinações politonais e 
dissonâncias características, ainda mantém uma superfície musical transparente, de modo que o ouvinte possa 
apreciar os solos jazzísticos em meio a uma malha sonora complexa. Aqui, o compositor parece mais à vontade 
com uma forma de maior envergadura e menos previsível que a Raphsody. Embora considerada um poema sin-
fônico (seu título é descritivo), a obra não possui um programa literário extra-musical, e sim uma ideia geral 
norteadora da partitura. Segundo o próprio compositor: “meu propósito é o de apresentar as impressões de um 
americano visitando Paris. Enquanto passeia pela cidade, presta atenção aos ruídos das ruas. (...) Eu não tentei 
evocar cenas determinadas. (...) Cada ouvinte pode encontrar aqui os episódios que sua imaginação lhe sugerir”. 

Suíte da ópera “Porgy and Bess” (1935)
A célebre ópera de Gershwin, sobre romance de DuBose Heyward com letras de Ira Gershwin, é considerada 

sua maior obra. De início, porém, causou controvérsia. Ópera ou musical? Ópera ou ópera popular? A celeu-
ma causada pela história de um mendigo aleijado com uma insuperável determinação por realizar seus sonhos 
chegou até mesmo a envolver uma recepção dividida, com apropriações políticas e racialistas. A história do per-
sonagem apaixonado por Bess, que por sua vez sofre com a manipulação de outros homens, é musicalmente 
retratada pela fusão típica de Gershwin: elementos russo-judaicos, afro-americanos, europeus; essa ambiguidade 
estilística contribuiu para as contrastantes recepções da obra. Na realidade, tratava-se de uma peça musical 
inovadora, que demonstrou o conhecimento do compositor dos experimentos da música moderna já na explosão 
orquestral e coral da introdução, que segue num estilo quase rapsódico, com soluções de continuidade que lem-
bram o estilo cabaré de Wozzeck, de A. Berg. Essa síntese entre elaborações complexas e canções mais diretas 
é a alma desta partitura, e quem vence é sempre a simplicidade. Prova disso é o número de canções que se tor-
naram autônomas, como Summertime, and the living is easy (é verão, e a vida é fácil), uma das melodias preferi-
das do século XX, apropriada pelos improvisadores de jazz e gravada incontáveis vezes. Mas o que mais chama 
a atenção nesta obra é a liberdade sugerida aos interpretes, que podem se “mover” quase livremente em seus 
solos, legando sempre leituras muito pessoais, algo que Gershwin desejava. A aura emblemática das canções de 
Porgy permanecem no século XXI; em parte pela força simbólica que a cultura dos EUA exerce em todo mundo, em 
parte pela sofisticação que da obra emana.

Lucas Galon é compositor, professor e pesquisador; atua na Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto e na Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). Graduou-se em Música 
e é mestre em Artes pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é doutorando 
pela ECA-USP/São Paulo.



Por Denise Escher
Um dos aspectos mais fasci-

nantes da obra do americano 
George Gershwin (1898-1937) é a 
sua capacidade de comunicação 
com diversos públicos. Mesmo 
quem nunca conseguiu assistir a 
um concerto tem plenas condições 
de se adentrar em seu universo cri-
ativo por meio das suas inúmeras 
canções requintadas.

Apesar das tentativas de se cri-
arem lendas românticas, nada ex-
iste no sucesso artístico de Gersh-
win que não possa ser entendido 
como fruto de uma cultura privi-
legiada introduzida por seus pais, 
incansáveis estudos, compreen-
são da importância do jazz para 
música sinfônica e de sua ativa 
participação em uma das fases de 
renovação do gênero.

Segundo filho de imigrantes ju-
deus russos, Gershwin foi um dos 
responsáveis por uma nova era da 
música popular norte-americana 
ao revolucionar um estilo musical, 
fundindo o clássico ao jazz. George 
e Ira, seu irmão mais velho, foram 
parceiros desde cedo, juntos cri-
aram ritmos, letras singulares e 
melodias que ficaram gravadas 
no imaginário popular. O composi-
tor lírico e o letrista produziram 22 
musicais da Broadway e mais de 
700 músicas populares. 

Foi com “Rhapsody in Blue”, 
peça de jazz sinfônico lançada 
em 1924, que Gershwin revelou-
se como talento extraordinário. 
Compôs sintetizando os elementos 
da música clássica com a música 
pop, jazz e blues. É uma obra céle-

bre pelas suas inovações rítmicas 
e harmônicas ousadas. George 
Gershwin a compôs sob encomen-
da de Paul Whiteman para o “Ex-
periment in Modern Music”.   Em 
1928, escreveu “An American in 
Paris” inspirado pela atmosfera 
francesa, seus sons, suas figuras, 
as impressões vivenciadas. É um 
poema musicado impressionista. 
Em sua primeira performance re-
cebeu diversas críticas negativas, 
mas tornar-se-ia rapidamente fa-
mosa e viria a ser uma das músi-
cas mais tocadas na Europa e nos 
Estados Unidos.

Seu mais audacioso projeto 
aconteceu em 1935 quando, em 
parceria com Ira, produziu a ópera 
“Porgy and Bess”, sua primeira in-
cursão na dramaturgia. A ópera, 
inspirada no livro “Porgy” (1925), 
de Edwin DuBose Heyward, aborda 
a vida na comunidade afro-ameri-
cana e as tentativas de Porgy, um 
negro aleijado que vive num bairro 
pobre de Charleston, Carolina do 
Sul, para salvar Bess das garras de 
exploradores. 

Otimista, talentoso e criativo, 
transitou por diversos mundos, 
abalou estruturas e encantou o 
mundo com sua genialidade. Foi 
aclamado pela crítica, consagrado 
pelo público e respeitado pelos 
músicos. 

 
George Gershwin: talento 
precoce e uma extraordinária 
criatividade

Com apenas 15 anos, confiante 
do seu talento e criatividade, aban-
donou os estudos acadêmicos 
para trabalhar como song plug-

George Gershwin
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George Gershwin

ger na rua 28, também conhe-
cida como “Tin Pan Alley”, um lo-
cal na cidade de Nova York onde 
aspirantes a compositor vendiam 
suas partituras. Trabalhando para 
a empresa Jerome Remick Co., 
George arranjava as composições 
e executava milhares de partituras 
para possíveis compradores. Con-
tudo, apurou seu ouvido para a 
composição de boa qualidade. Era 
o início de uma nova vida. George 
escreveu sua primeira canção pop-
ular, “Since I Found You”, e se lan-
çava como músico profissional.

Após dois anos na Tin Pan Al-
ley, publicou sua primeira canção 
“When You Want’Em, You Can’t 
Get’Em”, mas foi com “Rialto Rip-
ples”, em 1917, sua inovadora rag, 
que obteve sucesso comercial, at-
raindo a atenção de alguns impor-
tantes compositores da Broadway 
e da cantora Sophie Tucker, que 
lhe fez elogios que repercutiram 
rapidamente.

Aos 21 anos, George já era 
um compositor famoso e rico. 
Compunha com uma rapidez im-
pressionante e conduzia, como 
maestro, suas próprias obras. De 
1920 até 1924, em plena era dos 
grandes musicais da Broadway, 
Gershwin compôs 45 canções para 
produções musicais. 

Sua fama não parou de crescer e 
com a repercussão do seu talento 
e criatividade, aos 26 anos, George 
despertou o interesse de Paul 
Whiteman, o “Rei do Jazz”. White-
man convida Gershwin a compor 
uma obra de jazz sinfônico para ser 
executada, juntamente com outros 

trabalhos, no concerto de jazz “An 
Experiment in Modern Music”, no 
Aeolian Hall, Nova York, no dia 12 
de fevereiro de 1924. George com-
pôs “Rhapsody in Blue”. A obra foi 
tocada pela primeira vez com o 
próprio Gershwin ao piano. “Rhap-
sodyin Blue” foi o trabalho que 
definiu sua carreira como composi-
tor em ascensão e celebridade. Um 
obra musical que representa dois 
mundos, transgride barreiras mu-
sicais, raciais, culturais e sociais. 
Uma peça, como ele mesmo afir-
mou, para ser tocada com emoção, 
uma combinação perfeita entre in-
telecto e feeling. 

Em 1928, os irmãos Gershwin 
foram passar uma temporada na 
Europa. Durante sua permanên-
cia na França, George compôs 
“An American in Paris”, com a 
qual transporta o ouvinte às ruas 
de Paris na década alucinante de 
1920, incluindo na partitura quat-
ro buzinas de carro para reproduzir 
o tráfego barulhento. 

Da Broadway para Hollywood, 
os Gershwin decidiram trabalhar 
na indústria cinematográfica. O 
primeiro trabalho foi para o filme 
“The King of Jazz” sob a direção 
musical de seu velho amigo Paul 
Whiteman. Os irmãos também 
compuseram a trilha sonora do 
clássico “Shall We Dance”.

Na primavera de 1931, os Ger-
shwin voltam para a Broadway 
com “Second Rhapsody”, no Car-
negie Hall. Acompanhado pela 
Orquestra Sinfônica de Boston, 
George tocou sob a regência do 
maestro Serge Koussevitzky. Mais 

uma vez foi um grande sucesso.

Atraído pelo compasso pulsante 
da América multirracial, George 
pensa em produzir uma peça in-
spirada na novela de Edwin DuBose 
Heyward, “Porgy”, sobre a vida dos 
negros do sul dos Estados Unidos. 
Intenso e comprometido com seu 
trabalho, muda-se para Charleston, 
na Carolina do Sul, permanecendo 
por dez meses para se familiarizar 
com a vida e os problemas. Assim 
nasceu a inesquecível ópera “Por-
gy and Bess”. Sua “ópera ameri-
cana”, como a chamava, coloca 
em cena a vida cotidiana de uma 
comunidade negra da década de 
1930, a miséria de seus guetos, 
seus amores e seus conflitos.

Pouco depois da estreia de “Por-
gy and Bess”, George se mudou 
para Los Angeles e voltou sua aten-
ção para a indústria cinematográ-
fica. No verão de 1937, aos 38 
anos, durante o Primeiro Movimen-
to de um concerto a memória de 
George falhou pela primeira vez. 
Nos dias que se seguiram, man-
teve-se trancado em sua mansão 
com fortes dores de cabeça. Ainda 
assim continuou a compor. Um dia, 
enquanto trabalhava, o compositor 
desmaiou e entrou em coma. Op-
erado dois dias depois, os médicos 
detectaram um tumor cerebral em 
estado avançado. George não re-
sistiu à cirurgia. Em 11 de julho de 
1937, uma grande comoção tomou 
conta do meio artístico e do públi-
co do mundo todo. George Gersh-
win é considerado um dos maiores 
e mais versáteis compositores 
de todos os tempos, um ícone da 
música popular norte-americana.
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