
NOTAS DE PROGRAMA 

Camilo Bornstein (n. 1986) – Nicarágua/Brasil – Duo para viola e violoncelo (2015) 
De maneira muito resumida, é possível entender essa peça como uma constante transição, pois 

nenhuma seção é retomada plenamente (no máximo pequenos motivos reaparecem). A peça 

começa com uma linguagem tonal (priorizando uma escala menor com sete notas) e vai se 

alargando até chegar em um modo de nove notas (3º modo de transposição limitada de Olivier 

Messiaen). Estruturalmente a composição possui quatro seções, sendo que elas, alternadamente,  

ora priorizam timbre ora priorizam melodia/harmonia. A primeira parte é derivada inteiramente 

de um gesto que leva de um arco sul tasto até um sul ponticello, o efeito sonoro acaba sendo a 

deformação gradativa da nota e do timbre levando a um som rasqueado. Ambos os instrumentos 

trabalham na mesma região o que gera uma boa fusão dos sons. A segunda seção da peça é 

totalmente tonal e começa no tom esboçado anteriormente (Cm). A textura é de melodia 

acompanhada, um dos instrumentos realiza um baixo de alberti (em uma deformação para 5/8) 

enquanto o outro canta a melodia. O motivo de duas notas curtas e uma longa que aparece no 
segundo compasso será um dos fios condutores de todas as melodias que aparecerão no 
restante da composição. Na terceira sessão a melodia que antes se configurava em um ostinato 

desinteressado agora assume o primeiro plano. Os cinco primeiros compassos do tema são 

retrogradados e geram a 2ª frase dele, aqui reaparece o motivo de duas notas curtas e uma longa, 

mas agora como anacruse. A última parte da composição é uma invenção a duas vozes que possui 

semelhanças com o Scherzo para Viola e Violoncelo de Paul Hindemith, além disso é possível 

reconhecer pontos de contato com uma rítmica bartokiana.  

A partitura pode ser baixada  no site sescpartituras.com ou adquirida diretamente com o 

compositor. 

 

Caroline Shaw (n.1982) – Estados Unidos - Limestone & felt for viola and cello (2012) 
Peça caracteristicamente minimalista, explora diferentes tipos de pizzicatos e propõe uma 

atmosfera contrastante e etérea. Nas palavras da compositora “Limestone & felt (calcário e feltro) 

apresenta dois tipos de superfície - essencialmente duro e macio. Possuem materiais que podem 

sugerir um lugar (uma catedral ou um chapéu de lã), estatura, função e som (reverberante e 

silenciado). Em Limestone & felt os contínuos pizzicatos e os motivos em cânone fazem parte de 

um delicado, místico e generoso mundo de sons ecoando e colidindo no imaginário beiral de uma 

capela gótica. São contrastados através da colocação delicada, meticulosa e quase reverente dos 

acordes que, para os nossos ouvidos hoje, soam antigos e preciosos, como uma caixa de joia 

antiga. Em última análise, Limestone & felt pode representar duas maneiras opostas de 

experimentarmos história e projetarmos o nosso próprio presente” (C.S). A obra não foi publicada 

por uma editora, mas pode ser comprada no website da compositora.  

 

Eric Moe (n.1954) – Estados Unidos – And Life Like Froth Doth Throb for viola and 

cello (1997) 
Essa peça foi escrita para Cynthia Fogg (viola) e Tom Flaherty (cello). O título “E a vida como 

espuma latejante” foi retirado do refrão do hilariante/sombrio “Poema depressivo” escrito por 

Cynthia Fogg e Gail Berlin. Outras linhas do poema: “Nós, dois dedos tempestuosos, 

contorcidos/artríticos dedos na mão da desgraça ...”. Embora a inspiração tenha sido cômica, a 

peça soa bastante séria. “Eu sempre senti que a viola e violoncelo tem uma afinidade especial de 

som que, por exemplo, viola e violino não têm. Partilhando as mesmas cordas soltas com 

diferença de uma oitava (particularmente a corda dó), e certas características de ressonância, 

esses instrumentos parecem que foram feitos um para o outro” (E. Moe). Em termos gerais, o 

violoncelo começa a predominar na primeira metade da peça e a viola tende a predominar no 

final, intercalados com passagens de colaboração. O compositor escolheu usar cordas soltas em 

comum para estabelecer uma sensação gravitacional em torno de alturas, sem tonalidade. Porém, 

provavelmente o que faz a peça funcionar são os onipresentes ritmos cruzados constantemente 

deslocados. A peça é fundada em 6/8, e embora a métrica seja constantemente desafiada, os 

acentos deslocados acontecem em relação a ela. Foi publicada pela Dead Elf Music. 



 

Kjell Mørk Karlsen (n.1947) – Noruega – Partita Brevis 2 Op.110 for viola and cello 

(1994) 
Partita Brevis 2 é uma das seis partitas baseadas em antigas melodias folclóricas religiosas da 

Noruega para diferentes formações instrumentais. A composição foi construída com várias partes 

pequenas e contrastantes, e todas possuem fragmentos da melodia. Somente na última seção a 

viola executa a melodia inteira tal como é no original. É possível observar passagens nas mesmas 

oitavas, onde as melodias são bem próximas umas das outras, realçando assim as similaridades 

timbrísticas entre viola e violoncelo. Essa obra foi publicada pela Norsk Musikforlag e gravada 

pelo Duo Oktava no Cd Pilgrimage. 

 

Mert Karabey (n.1976) – Turquia – Suite for viola and cello (1999) 
No decorrer de toda a Suíte, podemos observar uma mistura de cromatismos do romântico tardio, 

atonalidade livre e modalismo. A atmosfera romântica tardia é mais dominante no primeiro e nos 

dois últimos movimentos. O segundo movimento é de certa forma modal e explora os harmônicos. 

O terceiro utiliza compassos irregulares, aksak em turco – métrica típica na música folclórica 

turca e balcã. O quarto movimento faz uso da técnica do contraponto imitativo. No quinto 

movimento, observa-se inversões de tessituras entre viola e violoncelo que realçam as 

similaridades tímbricas do duo. Foi publicada pela Pelican Music Publishing. 

 

Nestor de Hollanda Cavalcanti (n.1949) – Brasil – Duo simples... mas não tanto para 

viola e violoncelo (1976) 
Essa obra foi originalmente composta para flauta e clarinete e posteriormente adaptada pelo 

compositor para viola e violoncelo pelas similaridades de tessitura entre os instrumentos. O 

primeiro movimento de caráter estático e repetitivo, tem como principal característica intervalos 

próximos uns dos outros e pouca variação rítmica, predominando uma cor obscura e misteriosa. 

O segundo movimento característicamente contrastante, utiliza ritmos sincopados e sequências 

melódicas que sugerem o Chorinho brasileiro.  

 

Noam Sheriff (n.1935) – Israel – Partita – im alten Stil for viola and cello (1984) 
A Partita de Sheriff com o subtítulo “em estilo antigo” segue a forma da Suíte Barroca 

influenciada pela música judaica folclórica. O tema do Prelúdio dessa Partita faz citação ao 

Prelúdio da 1ª Suíte para violoncelo solo de J.S.Bach. O compositor é um dos mais conhecidos 

músicos israelenses de sua geração. A obra foi publicada pela Israel Music Institute. 

 

Olga Hans (n.1971) – Polônia -  Dialogi 2 na altówkę i wiolonczelę (1977)  
Essa obra possue quatro curtas conversas polifônicas, cada uma com uma textura e tipo de 

expressão diferente. As idéias musicais são construídas em torno de um som central com uma 

clara tendência ao modalismo. O 1º movimento, o ‘relógio’ da obra, tem como primeiro plano o 

elemento rítmico. O 2º e o 3º movimento têm como primeiro plano uma atmosfera romântica, 

expressiva, melodiosa e com carga emocional, já o 4º movimento possui um primeiro plano puro, 

suave e com uma cor ligeiramente enevoada. A obra não foi publicada e nem gravada, a sua 

partitura pode ser adquirida diretamente com a compositora.  

 

Rebecca Clarke (1886-1979) – Inglaterra - Grotesque for viola and cello (1918) 
Peça repleta de efeitos timbrísticos e possibilidades interpretativas. Foi estreada em 13 de 

fevereiro de 1918 em um recital conjunto com a violoncelista May Mukle no Aeolian Hall em 

New York. Clarke e Mukle eram amigas íntimas que colaboraram musicalmente ao decorrer de 

suas carreiras, e nos anos em torno de 1918 deram vários concertos e recitais, em conjunto e 

separadamente, a um ritmo vertiginoso. Clarke rearranjou a obra para violino e violoncelo no 

verão de 1928, e revisou a versão original das duas peças Lullaby e Grotesque, juntamente com 

Mukle, em 14 de Janeiro de 1930, sendo publicadas somente anos mais tarde como peças avulsas 

sob o único título Two pieces for viola and cello. Foi publicada pela Oxford Chamber Music. 


