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Lançada no ano passado, a série Música no 
Museu foi criada pela Ospa para institucionalizar 
a presença da música de câmara na 
programação da orquestra. Ela leva ao público 
repertórios para formações menos numerosas 
em relação à sinfônica, além da produção de 
compositores que escrevem especificamente para 
essas formações.
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Brigitta Calloni (violino), Leonardo Bock 
(violino), Cosmas Grieneisen (viola) e 
Alexandre Diehl (violoncelo) são os 
integrantes do Quarteto de Cordas que se 
apresenta nesta tarde. Músicos premiados, 
eles atuam na Ospa e também fazem 
participações nas mais importantes 
orquestras do Brasil.

No terceiro evento do ano, apreciamos quatro 
obras brasileiras: "Prece", de Alberto 
Nepomuceno (1864-1920), "Quarteto de Cordas 
n° 1", do porto-alegrense Luiz Cosme 
(1908-1965), e "Nyx" e "Três peças atonais" do 
cearense Liduíno Pitombeira (1965*). Além 
dessas, o grupo toca o "Quarteto em Sol menor" 
op. 10, do francês Claude Debussy (1862-1918), 
compositor cujo centenário de morte é lembrado 
no próximo ano.

Acompanhe a programação da Ospa em 
www.ospa.org.br.
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Luiz Cosme
Quarteto de Cordas n° 1
RESOLUTO (ALLEGRO)

VIVO

LENTO

VIVO

Liduíno Pitombeira
Nyx

Liduíno Pitombeira
Três peças atonais

Claude Debussy
Quarteto de Cordas em Sol menor,
ANIMÉ ET TRÈS DÉCIDÉ

Á
10,pp

ASSEZ VIF ET BIEN RYTHMÉ 

ANDANTINO, DOUCEMENT EXPRESSIF 
TRÈS MODÉRÉ

Apresentação: Quarteto de Cordas 

formado por Brigitta Calioni (violino), 
Leonardo Bock (violino), Cosmas 

Grieneisen (viola) e Alexandre 
Diehl (violoncelo).
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