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19.3 quinta 20H30 JACARANDÁ

PAUL LEWIS PIANO

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 13 em Mi Bemol Maior, Op. 27 nº 1 -
   Quase uma Fantasia [1800-01]
 ANDANTE. ALLEGRO. ANDANTE
 ALLEGRO MOLTO E VIVACE
 ADAGIO CON ESPRESSIONE
 ALLEGRO VIVACE
16 MIN

Sonata nº 14 em Dó Sustenido Menor, Op. 27 nº 2 - 
   Ao Luar [1801]
 ADAGIO SOSTENUTO
 ALLEGRETTO
 PRESTO AGITATO
17 MIN

/INTERVALO
20 MIN



Variações Diabelli, Op. 120 [1819-23]
 TEMA: VIVACE
 VARIAÇÃO 1: ALLA MARCIA MAESTOSO
 VARIAÇÃO 2: POCO ALLEGRO
 VARIAÇÃO 3: L'ISTESSO TEMPO
 VARIAÇÃO 4: UN POCO PIÙ VIVACE
 VARIAÇÃO 5: ALLEGRO VIVACE
 VARIAÇÃO 6: ALLEGRO MA NON TROPPO E SERIOSO
 VARIAÇÃO 7: UN POCO PIÙ ALLEGRO
 VARIAÇÃO 8: POCO VIVACE
 VARIAÇÃO 9: ALLEGRO PESANTE E RISOLUTO
 VARIAÇÃO 10: PRESTO
 VARIAÇÃO 11: ALLEGRETTO
 VARIAÇÃO 12: UN POCO PIÙ MOTO
 VARIAÇÃO 13: VIVACE
 VARIAÇÃO 14: GRAVE E MAESTOSO
 VARIAÇÃO 15: PRESTO SCHERZANDO
 VARIAÇÃO 16: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 17: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 18: POCO MODERATO
 VARIAÇÃO 19: PRESTO
 VARIAÇÃO 20: ANDANTE
 VARIAÇÃO 21: ALLEGRO CON BRIO. MENO ALLEGRO.
    TEMPO PRIMO
 VARIAÇÃO 22: ALLEGRO MOLTO, ALLA 'NOTTE E
    GIORNO FATICAR' DI MOZART
 VARIAÇÃO 23: ALLEGRO ASSAI
 VARIAÇÃO 24: FUGHETTA (ANDANTE)
 VARIAÇÃO 25: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 26: (PIACEVOLE)
 VARIAÇÃO 27: VIVACE
 VARIAÇÃO 28: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 29: ADAGIO MA NON TROPPO
 VARIAÇÃO 30: ANDANTE, SEMPRE CANTABILE
 VARIAÇÃO 31: LARGO, MOLTO ESPRESSIVO
 VARIAÇÃO 32: FUGA (ALLEGRO)
 VARIAÇÃO 33: TEMPO DI MENUETTO (MODERATO)
53 MIN



20.3 sexta 20H30 PEQUIÁ

PAUL LEWIS PIANO 

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Sonata nº 13 em Mi Bemol Maior, Op. 27 nº 1 - 
   Quase uma Fantasia [1800-01]
 ANDANTE. ALLEGRO. ANDANTE
 ALLEGRO MOLTO E VIVACE
 ADAGIO CON ESPRESSIONE
 ALLEGRO VIVACE
16 MIN

Fantasia em Sol Menor, Op. 77 [1809]
9 MIN

Sonata nº 14 em Dó Sustenido Menor,
   Op. 27 nº 2 - Ao Luar [1801]
 ADAGIO SOSTENUTO
 ALLEGRETTO
 PRESTO AGITATO
17 MIN

/INTERVALO
20 MIN

FRANZ SCHUBERT [1797-1828]
Sonata nº 18 em Sol Maior, D 894 [1826]
 MOLTO MODERATO E CANTABILE
 ANDANTE
 MENUETTO: ALLEGRO MODERATO - TRIO
 ALLEGRETTO
35 MIN



21.3 sábado 16H30 IPÊ

PAUL LEWIS PIANO 

FRANZ SCHUBERT [1797-1828]
Sonata nº 18 em Sol Maior, D 894 [1826]
MOLTO MODERATO E CANTABILE
ANDANTE
MENUETTO: ALLEGRO MODERATO - TRIO
ALLEGRETTO
35 MIN

/INTERVALO
20 MIN



LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Variações Diabelli, Op. 120 [1819-23]
 TEMA: VIVACE
 VARIAÇÃO 1: ALLA MARCIA MAESTOSO
 VARIAÇÃO 2: POCO ALLEGRO
 VARIAÇÃO 3: L'ISTESSO TEMPO
 VARIAÇÃO 4: UN POCO PIÙ VIVACE
 VARIAÇÃO 5: ALLEGRO VIVACE
 VARIAÇÃO 6: ALLEGRO MA NON TROPPO E SERIOSO
 VARIAÇÃO 7: UN POCO PIÙ ALLEGRO
 VARIAÇÃO 8: POCO VIVACE
 VARIAÇÃO 9: ALLEGRO PESANTE E RISOLUTO
 VARIAÇÃO 10: PRESTO
 VARIAÇÃO 11: ALLEGRETTO
 VARIAÇÃO 12: UN POCO PIÙ MOTO
 VARIAÇÃO 13: VIVACE
 VARIAÇÃO 14: GRAVE E MAESTOSO
 VARIAÇÃO 15: PRESTO SCHERZANDO
 VARIAÇÃO 16: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 17: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 18: POCO MODERATO
 VARIAÇÃO 19: PRESTO
 VARIAÇÃO 20: ANDANTE
 VARIAÇÃO 21: ALLEGRO CON BRIO. MENO ALLEGRO.
    TEMPO PRIMO
 VARIAÇÃO 22: ALLEGRO MOLTO, ALLA 'NOTTE E
    GIORNO FATICAR' DI MOZART
 VARIAÇÃO 23: ALLEGRO ASSAI
 VARIAÇÃO 24: FUGHETTA (ANDANTE)
 VARIAÇÃO 25: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 26: (PIACEVOLE)
 VARIAÇÃO 27: VIVACE
 VARIAÇÃO 28: ALLEGRO
 VARIAÇÃO 29: ADAGIO MA NON TROPPO
 VARIAÇÃO 30: ANDANTE, SEMPRE CANTABILE
 VARIAÇÃO 31: LARGO, MOLTO ESPRESSIVO
 VARIAÇÃO 32: FUGA (ALLEGRO)
 VARIAÇÃO 33: TEMPO DI MENUETTO (MODERATO)
53 MIN



PAUL LEWIS EM ENTREVISTA EXCLUSIVA:

Sua relação com a obra de Beethoven é muito 
especial – como ela começou e como evoluiu 
com o tempo?

É difícil dizer como a relação evoluiu com o 
tempo, pois ela se dá sempre no momento 
presente. Já faz dez anos que gravei os 
Concertos e quinze desde que comecei a gravar 
as Sonatas – é um período significativo. Com 
o tempo as coisas mudam, principalmente 
porque vivemos a vida e, espero, evoluímos 
no sentido pessoal. Quando voltamos a essas 
peças há sempre algo novo, não apenas 
porque mudamos, mas porque as grandes 
obras sempre nos trazem algo diferente a 
cada vez que retornamos a elas, algo que não 
havíamos visto, ou que vemos em um novo 
contexto – mesmo com obras que achamos 
que conhecemos muito bem.

Como a relação com a obra de Beethoven 
começou? Bem, quando eu era criança, a 
biblioteca local tinha muitas gravações 
disponíveis e comecei a levá-las para casa. 
O bibliotecário devia ter um gosto particular 
por obras do repertório clássico alemão e, em 
particular, por Alfred Brendel [que viria a ser o 
principal mentor de Paul Lewis] pois, por um 
acaso do destino, a biblioteca dispunha de todas 
as suas primeiras gravações desde os anos 
1950-60. Essas foram as gravações que eu ouvi 
quando tinha cerca de 8 anos... Então comecei a 
persuadir meus pais a me levarem a concertos 
da Filarmônica de Liverpool [sua cidade natal]. 
Na época, o regente era Marek Janowski, que 
também tem grande conexão com a tradição 
germânica – e muito do que eles tocavam, na 
época, fazia parte desse repertório.



Você gravou todas as sonatas de Beethoven 
(tendo recebido dois prêmios Gramophone por 
isso) – algumas delas, inclusive, duas vezes. O 
que essas duas – nºs 13, Quase uma Fantasia, e 
14, Ao Luar – têm de mais especial para você?

As duas são chamadas Quasi una Fantasia, 
o que nos diz algo sobre como Beethoven 
estava pensando em redefinir os parâmetros 
da forma-sonata. Elas de fato significam um 
rompimento: Beethoven estava prestes a entrar 
em seu segundo período composicional. Há um 
início de mudança e acho que essas peças são 
experimentais: o termo Fantasia indica a não 
adequação a uma forma musical específica 
– seja a forma-sonata ou qualquer outra. Eu 
diria que a Sonata ao Luar, provavelmente 
a mais famosa de suas sonatas para piano 
(ao menos o primeiro movimento), é a mais 
convencional das duas. A nº 13, em Mi Bemol, é 
a meu ver muito mais experimental na maneira 
como ele utiliza um movimento lento, com uma 
explosão de energia em sua metade, para abrir 
a peça, seguido por um movimento mais rápido, 
com um caráter de perseguição – um tipo de 
scherzo com acordes arpejados – e então outro 
movimento lento incrível e profundamente cheio 
de sentimento. Quando consideramos tudo o 
que Beethoven insere nessa peça – ambas as 
sonatas duram cerca de 15 ou 16 minutos, muito 
menos que suas sonatas anteriores (a nº 7, por 
exemplo, tem cerca de meia hora) – vemos o 
compositor destilando seu estilo, concentrando 
tanta expressão e informação em tão pouco 
tempo. E aqui é onde isso começa – não posso 

LUTOSLAWSKI
Concerto para Orquestra



afirmar com certeza o que Beethoven quis dizer 
com o termo “Quasi una Fantasia”, mas ele 
certamente está cruzando limites e redefinindo 
o que uma sonata pode ser.

E as Variações Diabelli?

Como começar a falar sobre elas? São 
provavelmente suas maiores peças para piano 
e são certamente uma das maiores peças para 
piano de todo o repertório, sendo também a obra 
mais longa de todo o repertório convencional 
para piano solo. E não há lugar para onde a obra 
não vá! Não há possibilidades que Beethoven 
não explore, ou limites que ele não alcance, 
no sentido de mudar nossa forma de pensar, 
de nos chocar. Há mesmo algo de ofensivo na 
maneira como ele satiriza o tema banal de 
Diabelli, ao sucedê-lo com uma marcha – e um 
tipo de marcha acéfala... As Variações Diabelli 
são um universo em si mesmas, dizem coisas 
que Beethoven não diz em nenhuma de suas 
sonatas. Há algo no estilo tardio de Beethoven... 
se nos debruçarmos ao seu estilo do período 
intermediário, ele triunfa com verdadeiros 
eventos de força física: quando se chega ao 
final de algumas de suas maiores peças desse 
período, parece que o ímpeto físico humano 
puro se materializa – e é o que vence, ao final. 
Em seu estilo tardio e, certamente, nesta peça, 
no entanto, ele parece se elevar acima de tudo 
que veio antes: parece haver um olhar espiritual, 
que é novo em suas peças tardias. Poderíamos 
ficar horas falando sobre as Variações Diabelli...



Em 2016 você tocou os cinco Concertos com a 
Osesp – como você fez com a Sinfônica da BBC, 
em 2010, gravando todos eles em poucos dias. 
Por que escolheu o nº 5 – Imperador, para tocar 
novamente com a Osesp?

Na verdade, na primeira vez que vim a São 
Paulo, dez anos atrás, também toquei este 
Concerto... pelo jeito, tenho tocado bastante 
essa obra em São Paulo! Fico feliz, parece que 
as pessoas têm gostado [risos]. Eu poderia 
tocar qualquer um deles, mas me alegro em 
tocar o nº 5.

Schubert é um compositor com o qual você 
também tem uma profunda ligação – como 
você descreveria sua música, em comparação 
com a obra de Beethoven?

É muito diferente! Beethoven tem um ímpeto 
para construir e Schubert parece divagar, 
no sentido de descobrir. A sensação que dá 
é que Schubert nem sempre sabe o que há 
adiante, enquanto em Beethoven, ao menos 
para mim, é ele quem determina o que vem 
a seguir. Também sinto o que disse há pouco 
sobre Beethoven, com sua tendência para 
responder questões, para resolver – ele sempre 
encontra uma solução para os conflitos: coloca 
questões e sempre as resolve, de alguma 



maneira. Schubert quase nunca faz isso. Às 
vezes chegamos ao final de uma obra longa de 
Schubert com mais questões do que tínhamos 
no início. Para mim, talvez isso faça dele o 
compositor mais humano de todos, pois não 
temos as respostas para tudo na vida – e 
a música de Schubert reflete exatamente 
isso. Então poderíamos dizer que Schubert 
é humano e Beethoven é sobre-humano, no 
sentido de que o último encontra resoluções ou 
respostas para questões impossíveis.

O repertório destes recitais inclui três peças 
intituladas Fantasia. O que é uma Fantasia e 
como essas peças se relacionam com essa ideia?

Já falamos sobre as Sonatas nºs 13 e 14 de 
Beethoven. A Fantasia de Beethoven leva a 
ideia muito adiante, pois é uma peça realmente 
fora do comum. Não é uma peça curta – tem 
cerca de 10 minutos – também não é longa, 
mas é muito substanciosa, e quase não tem 
lógica! Há uma ideia após a outra... É somente 
quando se chega à seção em Si Maior, com as 
variações nessa tonalidade – que eu considero 
a melhor parte da segunda metade da obra – é 
que parece haver algo com sentido sequencial, 
algo que se desenvolve de maneira continuada. 
Fora isso, as escalas descendentes que abrem 



a peça são o único elemento recorrente na 
obra – não há quase nada além disso. Ela me 
parece, em certo sentido, uma improvisação 
escrita. Acho que foi Czerny [que foi aluno do 
compositor], em seu livro sobre a interpretação 
das obras de Beethoven, que mencionou 
que essa obra se assemelharia ao estilo de 
improvisação de Beethoven. Assim, até certo 
ponto, houve um trabalho intelectual de 
composição, pois Beethoven teve que sentar 
e escrever a peça, mas ela provavelmente 
representa, da maneira mais fiel possível e 
mais que qualquer outra obra, a maneira 
como ele improvisava. Acho fascinante e muito 
valioso que exista algum tipo de representação 
disso pois, como disse, Beethoven foi o grande 
“construtor de estruturas” – e essa peça é 
praticamente o contrário. Ela nos mostra um 
lado da personalidade musical de Beethoven 
que estava bastante em evidência durante sua 
vida, como o improvisador legendário que foi. 
Não podemos mais acessar isso, pois ele não 
está mais aqui, mas temos essa peça – essa 
única peça – que nos mostra, talvez mais que 
qualquer outra, como isso se dava.

Sobre a Sonata-Fantasia de Schubert: foi o 
editor que lhe atribuiu esse título. Creio que 
cada um dos quatro movimentos tinha um 
título próprio – mas o primeiro movimento 
foi nomeado Fantasia pelo editor e foi assim 



que a obra ficou conhecida. Creio que não há 
muito desse sentido na peça. Foi um acidente, 
ou melhor, uma coincidência, inseri-la no 
programa junto às outras – de fato, um recital 
com caráter de Fantasia!

Quais são seus próximos projetos?

Muito Beethoven! Neste ano já estive muito 
ocupado: toquei o Concerto de Grieg em Nova 
York [com a Filarmônica de Nova York regida 
por Daniel Harding], vários recitais com obras 
de Beethoven, os Concertos nºs 1 e 4 há poucas 
semanas em Chicago [com a Sinfônica de 
Chicago regida por Sir Andrew Davis]... Logo 
antes de vir à São Paulo finalizei meu segundo 
CD com obras de Haydn e gravei a Fantasia e 
outras peças curtas de Beethoven, incluindo 
Pour Elise, que entrarão no CD junto com as 
Bagatelas. O disco deve ser lançado até o fim 
do ano. Depois, ao menos até o fim do verão 
[no hemisfério norte], há vários ciclos com 
os Concertos de Beethoven: no Festival de 
Edimburgo, em Tanglewood, no Festival de 
Tirol (Áustria) e em outros lugares. Há outros 
repertórios também, mas Beethoven é o foco 
até o fim do ano. No ano que vem não tocarei 
nenhum Beethoven! [risos] Há muitos anos não 
tenho um ano inteiro sem Beethoven...

Entrevista a Arthur Nestrovski e Júlia Tygel.



PAUL LEWIS piano

Última vez em recital em abril de 2016

—

O inglês coleciona prêmios como Instrumentista do Ano da Royal 

Philharmonic Society, dois prêmios Edison, três Gramophone 

e o Diapason D’or de l’Anée, além de títulos honorários 

das Universidades de Liverpool, Edge Hill e Southampton 

e a nomeação como Comandante da Ordem do Império 

Britânico. Apresenta-se regularmente com orquestras como 

as Filarmônicas de Berlim, Londres e Nova York, as Sinfônicas 

de Londres, Chicago e da Rádio da Baviera, a Orquestra Real 

do Concertgebouw e a Gewandhaus de Leipzig, além da Osesp 

(onde já foi Artista em Residência). Gravou a integral das 

sonatas e concertos para piano de Beethoven, os últimos com a 

Sinfônica da BBC (Harmonia Mundi, 2010).
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