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QOOQMozart (1756-1791) foi um ícone do classicismo 
vienense, enquanto Beethoven (1770-1827) 
desenvolveu sua obra na transição do período 
clássico para o romântico. Os dois criaram peças 
fundamentais não só no repertório de música 
sinfônica, mas também no da música de câ
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Leonardo Bock (violino), Ariel Polycarpo 
(violino), Carol Argenta (viola) e Rodrigo 
Alquati (violoncelo) são os integrantes do 
Quarteto de Cordas que se apresenta nesta 
tarde. Leonardo e Ariel foram aprovados 
no mais recente concurso público da Ospa 
e, neste ano, passaram a integrar a 
orquestra oficialmente. Rodrigo Alquati é 
violoncelista da Ospa e já recebeu o Prêmio 
Açorianos com diversas produções. Carol 
Argenta, por sua vez, tem intensa atuação 
em recitais e formações de câmara pelo 
Rio Grande do Sul.

mara.

Na primeira parte do recital, apreciamos 
"Quartetos Haydn" de Mozart - conjunto de seis 
quartetos de cordas que ele escreveu durante 
seus primeiros anos em Viena, mais tarde 
dedicados a Joseph Haydn. É o "Quarteto n° 16 
em Mi bemol Maior", elaborado em 1783. Em 
seguida, o grupo executa o "Quarteto n° 9 em 
Dó maior", escrito por Beethoven em 1808. 
Trata-se do último dos três quartetos 
encomendados pelo príncipe Andrey 
Razumovsky, então embaixador russo em Viena.
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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 orquesf-a.
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Wolfgang Amadeus Mozart
Quarteto n° 16 em Mi bemol Maior, K428/421b
ALLEGRO NON TROPPO 

ANDANTE COM MOTO 

MENUETTO AND TRIO. ALLEGRO 
ALLEGRO VIVACE

Ludwig van Beethoven
Quarteto n° 9 em Dó Maior
ANDANTE COM MOTO - ALLEGRO VIVACE 

ANDANTE COM MOTO QUASE ALLEGRETTO 
MENUETTO (GRAZIOSO)

ALLEGRO MOLTO

Apresentação: Quarteto de Cordas 

formado por Leonardo Bock (violino), 
Ariel Polycarpo (violino), Cadd 

Argenta (viola) e Rodrigo Alquati 
(violoncelo). M

Faça parte 
desta História
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